
� Nagy örömmel gratulálok Kerezsi Gyöngyinek a
kitüntetéshez, megjegyezve, hogy odaítélését igazán
nem siették el az illetékesek. A mûvész ugyanis min -
dig jelen volt, és munkáira mindig fel kellett figyelni!
Igaz, hogy nem nagyon izgatják a kitüntetések, rend -
szerint elfelejti említeni a milánói nemzetközi trien -
nálé diplomáját (1973) vagy a gödöllôi Magastûzön ka-
pott MAOE-díjat (1994); amit egyedül számontart, az
a kollégák szavazatai alapján nyert Gádor-díja. Egyé -
ni kiállításokért sem törte magát, de a kül- és belföldi
csoportos kerámiabemutatókra mindig elküld te egye-
di stílusú, groteszk humorukkal minden látogatót
megállásra késztetô alkotásait.

1967-ben diplomázott a Magyar Iparmûvészeti Fô -
iskola (MIF) kerámia szakán, Csekovszky Árpád ta -
nítványaként. Diplomamunkája a fôiskolai tanára,
Jánosi Ferenc által tervezett egri püspöki borospince

korongolt figurái voltak, amelyekért Gorka-díjat ka -
pott. Évekig tartó kemény munkával szerezte meg a
saját mûterem lehetôségét, dísztárgyakat és készle te -
ket készített, melyeket a Képcsarnok és az Iparmû -
vészeti Vállalat boltjaiban adtak el, bedolgozóként
ko rongolt a mûhelyében helyet adó keramikus szá má-
ra. Mûtermének berendezése óta saját, egyéni útját
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Kerezsi Gyöngyi keramikusmûvész köszöntése 
a Ferenczy Noémi-díj elnyerése alkalmából

�

Kerezsi Gyöngyi: 
Kerti lámpa / 
Gyöngyi Kerezsi:
Garden Lamp 
[2005] Imerys
öntômassza, mázazott,
1360 °C / Imerys
casting solution,
glazed, 1360 °C
[64x60x52 cm]



járja mind a mai napig. 1980 és 1987 között há rom -
szor volt a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió
ösztöndíjasa, ahol megtanulta a gipszformakészítést,
a rakuzást és a magas tüzû mázak használatát. Dol go -
zott a Siklósi Kerámia Alkotótelepen (1984) és alapí -
tása (1998) óta rendszeres résztvevôje a Vásárhelyi
Kerámia Szimpóziumnak, élve a sokféle nyersanyag
és magas színvonalú technika lehetôségeivel.

Eredetileg szobrásznak készült, a Magyar Képzô -
mû vészeti Fôiskola akkori túlzottan hagyományos vi -
lágából ment át a MIF kerámia szakára, ahol jó mes -
terére talált az ugyancsak elsôsorban figurális plasz ti -

kákat készítô Csekovszky Árpád személyében. Kere zsi
egész eddigi életmûvét is az önálló plasztikák jellem -
zik, amelyekhez az agyagon, samotton és porcelánon
kívül bôséggel használ mindenféle fémeket is. Ô ma -
ga azt mondja, hogy „gátlástalan” a munkájában, és
igaza is van. Gátlások nélkül vesz igénybe minden fé le
anyagot, díszít felületeket sokszor véletlenül felfede -
zett technikával, formál soha nem látott lényeket. A
vásárhelyi gyûjteményt bemutató kiállítások örök sze-
replôje az elsô szimpóziumon készített Bohóc címû,
több részbôl összeállított plasztikája, amely egy tek -
nôsbéka hátán álló elefántra állított, halat tartó, ma -
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�

Kerezsi Gyöngyi:
Kissárkány / 
Gyöngyi Kerezsi: 
Small Dragon 
[1997] 
Imerys öntômassza,
mázazott, 1360 °C,
magasság: 16 cm /
Imerys casting
solution, glazed, 
1360 °C, 
height: 16 cm

Kerezsi Gyöngyi:
Tihanyi legenda /
Gyöngyi Kerezsi: 

Tihany Legend 
[2007] Imerys

öntômassza,
rakutechnika,

mázazott, 1360 °C;
zománcozott vaslemez

/ Imerys casting
solution, raku

technique, glazed,
1360 °C; 

enamelled iron plate
[42x75x36 cm]



lacra emlékeztetô vidám, korhely bohócot ábrázol.
Derût és humort sugároz ez az ôsi keleti világképet is
megidézô szobor. A Kissárkányt gyári termékek töre -
dékeibôl formálta, egészítette ki a mûvész, talapzatán
– mintegy szerzôtársként – rajta hagyta a vásárhelyi
gyár cégjelzését. A vállalat (Burton-Apta, majd Ime -
rys) jól formálható, magas tûzön égethetô masszá já ból
Kerezsi nagyon szívesen dolgozik. Gyári – félkész –
elemekbôl rakta össze a Kerti lámpát, és részben azok-
ból készült a Gépmadár is, amelyen a gépeket a gyári
töredékek képviselik, a madarakat saját keze munká ja.
A legtöbbször mégis fémekkel kombinálja samottos
agyagból készült figuráit, mint a Biciklizôn, vagy a Ti -
hanyi legendán. Jellemzô, hogy Hajó címû plasztikáját
a III. Magyar Fémmûvészeti Kiállításra (2013/2014)
meghívta a tárlatot rendezô Laborcz Flóra kiváló öt -
vös és fémszobrász. Összetett mû a Portré is, ami fi -
nom, keskeny arcával, szemüvegével és kócos hajával
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Kerezsi Gyöngyi: Hajó /
Gyöngyi Kerezsi: Ship  
[2007] Imerys
öntômassza, mázazott,
1360 °C; vas;
magasság: 50 cm /
Imerys casting
solution, glazed, 
1360 °C; iron; 
height: 50 cm
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Kerezsi Gyöngyi: 
Kék angyalfej / 
Gyöngyi Kerezsi: Blue
Angel’s Head 
[2014] Imerys
öntômassza, 1360 °C
/ Imerys casting
solution, 1360 °C
[40x26x20 cm]



akár a mûvész önironikus, kedvesen groteszk önarc -
képe is lehetne. A játékos, derûs munkák mellett olyan
plasztikák is vannak, amelyeket nagyon is komolyan
vesz a mûvész – szürke samottfigurái és torzói mel -
lett kiemelkedô mû a Kék angyal, amelynek szigorú
arca emberen túli méltóságot és erôt sugároz.

Falképeit és fali plasztikáit többnyire mázas porce -
lánból készítette, a legszebbek egyike az egykori Or -
szágos Hematológiai és Vértranszfúziós Intézet szí nes
falképe. A Föld színeivel – sárga, barna, kék és zöld –
díszített, dinamikus, robbanásszerû kompozí ció felü -
letét közelrôl nézve, mintha a vér mikrosz ko pikus
fel vételét látnánk. Számos egyéb murális mun káit is
felsorolja az 1999-ben megjelent, A magyar kerámia -
mûvészet. Alkotók, adatok 1945–1998 címû kö tet, re -
mélhetôleg ezek – sok más szomorú eset példájára –
nem estek áldozatul a tulajdonosváltással járó átépí té-
seknek. Biztosan látható azonban a 2011-ben készült,
különleges témájú dunaszentmiklósi Örömút. A neo -
gótikus stílusban épült római katolikus templom kül -
sô pillérein helyezkedik el az Evangélium Krisztus
feltámadásától a mennybemeneteléig – Húsvéttól
Pünkösdig – történt jeleneteit ábrázoló 14 stáció, pár-
jaként a minden templomban kötelezô, ugyancsak 14
képbôl álló Keresztútnak. Azokhoz hasonlóan felira -
tok kísérik az ábrázolásokat, a templom stílusának
megfelelô gótizáló keretben. Maguk a színes mázas,
dombormûves alakok azonban szakítanak az évszáza -
dos sémákkal, arcuk és mozdulataik valódi érzelme -
ket fejeznek ki, s ez közel hozza, átérezhetôvé teszi a
mai szemlélô számára is a történéseket.

Kerezsi Gyöngyinek soha nem volt állása, amint
mondja, sajnálta a mûvészi munkára fordítható idôt.
Jellemzô azonban az a két külsô munka, amit mégis -
csak elvállalt. Egyik az Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézetben hét éven keresztül végzett mû vé -
szetterápia, amelynek során nemcsak kerámiatanítás -
sal segítette a betegeket, hanem sikeres, árusítással
egybekötött kiállításokat is szervezett mûveikbôl. Ma
is hasonló munkát végez a Nyitott Világ Fejlesztô
Iskolában, ahol a kerámiaszakkörben a gyerekek mû -
vészi érzékét, kreativitását fejleszti, s ugyanúgy oda -
figyel minden egyes tanítványára, mint korábban a
pszichiátriai betegekre. És mindezenközben énekel.

Másodéves kora óta, néhány év megszakítással, máig
tagja az Iparmûvészeti Fôiskola Földes Imre alapítot -
ta kórusának, úgy gondolom, ennek említése nélkül
nem lehet teljes Kerezsi Gyöngyi mégoly vázlatos
arcképe. LOVAG ZSUZSA

régész-muzeológus

A fotókat a mûvész bocsátotta rendelkezésünkre.
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Kerezsi Gyöngyi:
Örömút IV. stáció

(részlet), római
katolikus templom,
Dunaszentmiklós /

Gyöngyi Kerezsi:
Stations of Joy, 

Station IV (detail),
Roman Catholic Church,

Dunaszentmiklós  
[2011] Imerys

öntômassza, 1360 °C,
magasság: 60 cm /

Imerys casting
solution, 1360 °C,

height: 60 cm

�

Kerezsi Gyöngyi: 
Angyal (részlet) /
Gyöngyi Kerezsi: 

Angel (detail)
[1999] 

Imerys öntômassza,
1360 °C, a teljes

magasság: 170 cm /
Imerys casting

solution, 1360 °C, 
full height: 170 cm


