
� 2016-ban harmincöt mûvész adta be munkáit az
évente megrendezett ôszi tárlatra, s az elôzô évi Gá -
dor-díjas Szávoszt Katalinnak is jutott másfél falnyi
önálló terület a Magyar Képzômûvészek és Iparmû -

vészek Szövetsége (MKISZ) galériájának elsô termé -
ben, hogy a hagyománynak megfelelôen „kamara ki -
állításon” mutassa be mûveit, szám szerint négyet.
Hiába, kicsi a szövetség székhelyének két terme na -
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XXVIII. Ôszi Kerámia Tárlat
Csoportos kiállítás a Magyar Képzômûvészek és 
Iparmûvészek Szövetségének kiállítótermében

Szávoszt Katalin:
Zászlók / 

Katalin Szávoszt: 
Flags

samottos agyag, festett,
magasság: 78 cm /
clay with chamotte,

painted, height: 78 cm Fo
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gyobb lélegzetû tárlatok számára, ezért is kérték a
rendezôk, hogy lehetôleg kisebb méretû tárgyakat
hozzanak a mûvészek.

A kiállítás így is színvonalas, változatos és meg gyô -
zô képet mutatott keramikusaink újabb alkotásairól.
Ezúttal a szokásosnál kevesebb volt a fali kerámia, s a
plasztikák uralták a bemutatót. Még a falra szánt mû -
vek között is több figurális alkotás volt, elsôként em -
lítendô Berzy Katalin nagy méretû, a Gyermeket tar -
tó Madonnát ábrázoló, reneszánsz képzeteket keltô,
Nosztalgia címû dombormûve. Ô kapta egyébként az
idei Gádor-díjat, a kollégák elsöprô többséggel rá
adott szavazatai alapján. Sok év nonfiguratív falképei
után most Csemán Ilona is két összetartozó darabot
mutatott be, az egyiken egy rendkívül finoman meg -
formált Iustitia-dombormûvel, a másikon ugyanez az
alak összetöredezve, deformálódva látható. Krajtso vits

Margit két falképe az ôt most erôsen foglalkoz ta tó – a
Vigadó galériabeli születésnapi kiállítási anya gának is
túlnyomó részét kitevô – témát, a világûr jelen sé geit
dolgozza fel. Antal András Szakrális címû fali ke rá mi -
ája az utóbbi évek visszafogott formájú és színe zésû,
szépen alakított felületû falképeinek sorába tar tozik.
A ritkán szereplô B. Urbán Teréz három na gyon igé -
nyesen, szellemesen megformált, kis méretû falképet
mutatott be. Sövegjártó Mária Athos és Gre gorián cí -
mû munkái, szokásához híven, a téma mélységes át -
érzését sugallják a nézônek. Kun Éva Perzsia táljának
központi figurája az iszlám mûvészet mitikus állata, 
a Burāq (burák), alatta egy a mûvészre jellemzô hu -
mor ral megrajzolt vigyorgó macska-sárkány. Zakar
József Vízválasztója szépen egyesíti a hibátlan fehér
porcelánfelületet a kék üvegmázzal. Ezúttal falra ke -
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Berzy Katalin:
Nosztalgia / 
Katalin Berzy:
Nostalgia
porcelán, samott,
mintázott, préselt,
vas-oxiddal színezett,
magasság: 73 cm /
porcelain, chamotte,
patterned, pressed,
coloured with iron
oxide, height: 73 cmFo

tó
: R

ék
as

y B
ál

in
t

Fo
tó

: R
ék

as
y B

ál
in

t



2 017 / 1 3 7 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

rültek, de nem feltétlenül fali plasztikák M. Kiss Ka -
talin Levél ’56-ból címû nagy, lyukas levele, Rabie M.
Hadie ragyogó Aranyszeme és F. Orosz Sára mini ma -
lista fehér-fekete korongjai, a Szülôföldemen a tél
címmel. Minya Mária Emlék/M27 címû kis méretû
dombormûvét csak kíséretül hozta nagy, samottos
madarához – kár, hogy csak egyet.

A plasztikák rendkívül változatosak voltak, még az
egyes mûvészek munkáin belül is. Lôrincz Gyôzô két
fejet állított ki, amelyeknek egy-egy kivágott negye -
dét egymásra rakott, illetve állított lapok építmé nyé -
vel egészítette ki. A tervezô fehér, takarékosan színe -
zett porcelánból, a Hommage à H. A. Seger (Tisztelet
Önnek, Zéger úr) vörösagyagból készült. Nagyon szép
Szemereki Teréz 3 grácia a „fashion show”-n alkotása,
amelynek alakjai a mûvész által ritkán alkalmazott
rakus égetéssel készültek. Keményffyné Krawczun
Halina Zajlás XIII. címû munkáját kisebb-nagyobb,
irizáló felületû golyókból állította össze, ugyancsak
ragyogó – vörös-arany – máz fedi Keményffy Gábor
Zene szemeinknek címû plasztikáját, amelyen külön -
féle hangszerek elemeit lehet felismerni. Szellemes
alkotás Rabie M. Hadie Kitárulkozó sóhaj címû, víz -
szintesen álló, matt zöld, közepén kiöblösödô, arany -
foltos trombitája. A mûvésztôl megszokott ragyogó
színekkel és részben dús, organikus felületekkel dí -
szítette harmadik kiállítási darabját, egy vázát. Szé pek
Pannonhalmi Zsuzsa barna, samott Bástya és Kutak
Adrienn zöld-fehér Torony címû mûvei, ezek a kiál lí tás
nagyobb méretû plasztikái közé tartoztak. G. Hel ler
Zsuzsa Feszültségek I–III. munkája függôlegesen fel -
hasogatott barna-fehér hasábokkal fejezi ki mon dan -
dóját. Schéffer Anna érdekes módon a XX. század cí -
met adta az ôskori idolokat idézô, kis fejû, dús testû
nôalakjának. Laborcz Monika három Szirénje meg -
tekert porcelánlapokra mintázott arcokat jelenít meg,
a korábban hasonló technikával dolgozó Tóvölgyi
Katalin Mária Táj-emléke ezúttal viszont kis kerámia -
házakat és -fákat ábrázol, szokása szerint kétoldalas
nézettel, hátravetett árnyékaikkal együtt. Segesdi Bo-
ri Magok címû plasztikáján fehér gúlák közé irizáló
fekete golyókat komponált, ugyancsak tôle voltak
lát hatók a kiállítás egyedüli porcelán ékszerei. Radics
Márta Várakozás I–II. plasztikája két fekete E.T.-sze -

rû ûrlény kövön ülô figurája. Szabán György Aurea
aetas címû, három, többfigurás, nyersagyag plaszti ká -
ja – számomra – a részleges aranyfestés ellenére sem
idézi az „aranykort”. Érdekesek N. Csehi Edit és Hô-
gye Katalin fémmel kombinált plasztikái. Tóth Mag -
dolna Sára három Fekete dobozának tetején a fehér
porcelán ruhadarabok, a virágok és a tekercs motívu -
mai finoman utalnak a repülôgép-katasztrófákból
megmaradt feketedobozokra. Ugyancsak dobozokat,
tizenkét darabot, állított ki Jáger Margit Lélektartó
dobozok címmel. A tetejükön ülô széles szoknyás kis -
lányok Pieter Bruegel gyermekalakjait idézik. 

A vázák közül elsôként kell említeni Benkô Ilona

�

Csemán Ilona: 
Cím nélkül I–II. / 
Ilona Csemán: 
No Title, I–II
samott, kézzel
formázott, öntött,
festett, magasság
egyenként: 52 cm /
chamotte, hand-
formed, cast, painted,
height: 52 cm each

�

Lôrincz Gyôzô: 
A tervezô / 

Gyôzô Lôrincz: 
The Designer

porcelán, 
mázazott, festett, 

magasság: 24 cm /
porcelain, 

glazed, painted, 
height: 24 cm Fo
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három egyszerû formájú, egy matt fekete és két má -
zas edényét, amelyeket két-két áttört, állat alakú, il let -
ve rácsozott fülük kialakítása tesz különlegessé. Na -
gyon szépek Borsódy Eszter fedeles edényei, az art

deco stílust idézô mintázatukkal és melegen ra gyogó
mázukkal. Bartha István zöld foltos eozin má zas vázái
formájukkal is elegánsak. 

Külön kell szólni Fekete László Tömegmentô szü le im
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Szemereki Teréz: 3 grácia a „fashion show”-n / Teréz Szemereki: 3 Graces at the ‘Fashion Show’
agyag, mázazott, rakutechnika, magasság: 34–36 cm / clay, glazed, raku technique, height: 34–36 cm
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emlékére címû munkájáról, amelyet méreténél fogva,
a rendelkezésre álló két nem túl nagy terem hely hi á -
nya miatt, csak az elôtérben lehetett felállítani. A há -
rom hatalmas, falábakon álló, fémvázas, áttört, fekete
gúla – bár felülete kerámia – inkább szobrászi alko tás.
Kétségtelenül hatásos mûvek, közelebbrôl vizsgálva,
az összetört, elpusztított emberi életeket idézô rész -
letek – koponyák, csontvázak, egyéb maradványok –
megrázóak. Talán a mûvész részérôl mértéktartóbb
gesztus lett volna egy a kiállítás méreteihez jobban
igazodó munkáját bemutatni.

Nem fejezhetem be ezt a beszámolót anélkül, hogy
szót ne ejtsek a kiállítás helyszínérôl. Az MKISZ eme-
leti helyisége immár második éve sok szempontból jó
és méltó helye az Ôszi Kerámia Tárlatnak. De két
terme kevés, a külsô, nyilvános figyelem felhívására
nincs lehetôség, és a hét végén (beleértve a pénteki
napot is) nincs nyitva. A kapucsengô tábláján csak a
beavatottak találják meg a helyszínt. De még mindig
jobb, mint a megelôzô két esztendôben a TIT (Tu do-
mányos Ismeretterjesztô Társulat) Stúdió Egye sü let
Zsombolyai úti székháza színháztermének elôtere,
ami végül is közlekedôtér, s lift híján lépcsôn kellett
felcipelni a tárgyakat és a posztamenseket a második
emeletre. S eközben ötödik éve üresen, használat la nul
áll a városligeti Olof Palme Ház, a Magyar Alkotó -
mûvészek Országos Egyesületének (MAOE) korábbi
székháza, ahol tágas, az egyesület által szépen rendbe
hozott kiállítási termek sora állt rendelkezésre. Sa já -
tos módja a mûvészetek támogatásának!

LOVAG ZSUZSA
régész-muzeológus                                                        

(XXVIII. Ôszi Kerámia Tárlat. MKISZ Andrássy úti Ga -
lériája, Budapest, 2016. december 2. – 2017. január 15.)
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Rabie M. Hadie:
Kitárulkozó sóhaj /
Rabie M. Hadie: 

Candid Sigh  
samott, egyéni

technika, mázazott,
hosszúság: 77 cm /

chamotte, individual
technique, glazed,

length: 77 cm

�

Kutak Adrienn: Torony /
Adrienn Kutak: Tower

samottos agyag, 
egyéni technika,
mázzal festett,

magasság: 80 cm /
clay with chamotte,

individual technique,
glaze-painted, 
height: 80 cm Fo
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