
� Még hátravan néhány hónap az évbôl, de így is meg-
állapítható, hogy 2017-ben szép számmal rendeztek
kerámiamûvészeti eseményeket hazánkban. Mégsem
nevezhetjük 2017-et a „kerámia évének”, ugyanis ezek-
rôl a rendezvényekrôl – sajnálatos módon – roppant
kevés híradás, visszhang és még kevesebb értékelô,
kritikai reflexió látott napvilágot. Hová tûntek a szak-
ma értô képviselôi, hová lettek a teoretikusai, és va -
jon, miért hallgatnak?

Tavasszal új, négyévente megrendezésre kerülô
quadriennálé formájában tért vissza a nagy hagyomá -
nyokra visszatekintô pécsi Országos Kerámia Bien -
ná lé. Számos alkotó válaszolt a Janus Pannonius
Múzeum felhívására; a közel 150 mûvet felvonultató
ki állításnak a Modern Magyar Képtár adott helyet,
ha sonlóan a Magyar Kerámia 2012 címû seregszem -
léhez.1

A kortárs magyar kerámiamûvészet másik kiemel -
kedôen fontos helyszíne, a kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdió az alapításának negyvenéves jubile u -
mát ünnepli az idén. Az évfordulót már február ele -

jétôl kiemelt hangsúllyal kommunikálták a stúdió on-
line felületein és rendezvényein. Ennek részeként az
intézmény budapesti kiállítóhelyén, a Museion No. 1
Galériában, négy részbôl álló tematikus tárlatso ro zat-
tal adtak ízelítôt a stúdió gazdag és Európában egye -
dülálló értéket képviselô gyûjteményébôl.2

Augusztusban a Pesti Vigadóban nyílt meg egy jó val
nagyobb, reprezentatív tárlat Az elsô 40 év cím mel.3

A kiállításhoz katalógus is készült, benne a Nemzet -
közi Kerámia Stúdió történetében meghatározó al -
kotók személyes visszaemlékezéseivel.4 A kiállítással
párhuzamosan Kecskeméten Ünnep/Celebration cím -
mel rendeztek szimpóziumot a szakma olyan neves
hazai és nemzetközi képviselôivel, akik már „vissza já -
rók” a stúdió életében. A közös munkát nyílt na pok -
kal, a szûkebb és a szélesebb közönséghez egy aránt
szóló, változatos programokkal színesítették. A há -
romhetes szimpóziumon született munkákat pedig
Kecskeméten, a Kápolna Galériában lehetett meg te -
kinteni.

A kecskeméti kerámiaünnepet a 2017. szeptember
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V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé
Kecskeméten
Törékeny egyensúly

Ömür Tokgöz
(Törökország): 

Primitív és technológiai
/ Ömür Tokgöz (Turkey):

Primitive and
Technologic 

[2017] öntött porcelán,
a legnagyobb méret:

14x13,5x6,5 cm / cast
porcelain, biggest size:

14x13,5x6,5 cm
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3-án nyílt V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Trien ná lé
koronázta meg, amelyre az idén 160 alkotó je lent -
kezett.5 A tárlatra 20 ország, majd’ 70 mûvészé nek
alkotásait válogatta be a héttagú nemzetközi zsûri.6

E mûvekkel szerepelt egy térben a 2014. évi elsô díjas
Irina Razumovskaya (Razumovszkaja) posztszovjet
építészetbôl és épületelemekbôl merítô kamarakiál lí -
tása. Repesztett (kraklé) mázakkal fedett és neon szí -
nekkel élezett munkái az elôzô rendszer ma már pusz-
tuló, széttöredezô metropoliszainak képét villantot ták
fel.

Az idei triennálé témájaként az Egyensúly/Balance fo-
galmát jelölték meg a szervezôk, amely számos ér tel -
mezési síkot kínált fel a pályázóknak. Interpre tál hat -
ták elvont, konceptuális megközelítésben, a léte zés,
az élet vagy az idô vonatkozásában. De akár ak tuális
társadalmi, politikai, gazdasági, környezeti problé -
mákra reflektálva; elég, ha Európa és a migráció vagy

Földünk végzetes, vissza nem fordítható kimerítésé -
nek súlyos kérdéseire gondolunk. Fôként a hazai al -
kotók számára kínálkozott kapcsolódási pontként a
stúdió negyvenéves jubileuma is, illetve az a nemze -
dékváltás – a régi és új generációk egyensúlya –, ami
az utóbbi években egyre erôsebben jelentkezik a ma -
gyar kerámiamûvészetben. Mégis, a legtöbb alkotó a
változatos megjelenésû és sokféle felhasználást meg -
engedô szilikátmatériákból és -technikákból inspirá -
lódva dolgozta fel a kiírt témát, így megállapítható,
hogy tendenciaként jelentek meg a tárlaton a rend -
kívül dekoratív, olykor meghökkentô, az anyagokban
rejlô lehetôségek határait kutató és feszegetô, egyen -
súlyi helyzetet teremtô munkák, amelyekben ugyan -
akkor a látvány sok esetben elnyomta a mondani va lót.
Az elôbbi megállapítás maga után von egy másikat is:
számos mûvész mintha egyáltalán nem vette volna
figyelembe a témamegjelölést, inkább csak alkotó -
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Háber Szilvia
(Magyarország):

Concretum / 
Szilvia Háber

(Hungary): Concrete 
[2016] 3D nyomtatott

zsaluba öntött beton,
egyenként: 

19x17x17 cm / 
3D printed, 

mould-cast concrete,
19x17x17 cm each Fo
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munkájának aktuális állásáról küldött helyzetjelentést
a felhívásra. Többek között ezt a tényt hangsúlyozta
megnyitóbeszédében Fusz György keramikusmûvész
is, hozzátéve, hogy az immár ötödik Nemzetközi Szi-
likátmûvészeti Triennálé, amely a kerámia, porcelán,
üveg és beton anyagú alkotások versenye, 2005 óta
van jelen, és nem csupán a hazai, hanem a nemzet kö zi
porondon is unikális.7

Az idei elsô helyezett a 2011-ben és 2014-ben is dí -
jazott török Ömür Tokgöz lett. Primitív és technoló giai
címû, leheletfinom, öntött porcelánból készült edény-
plasztikái a létezés határán egyensúlyoznak, ugyan -
akkor címük arra a kettôsségre is utalhat, amely nap -

jainkban a tárgyalkotást és a kerámiamûvészetet jel -
lemzi. Hasonló gondolat, vagyis a hagyományos kézi
formálás és a digitális technológiák egymásmelletti sé-
ge tûnik fel Haber Szilvia 3D nyomtatóval elôál lí tott
formákba öntött beton munkáinál.

Az egyén külsô és belsô, testi és lelki harmóniáját,
avagy az elme gondolatainak kötéltáncát, balanszí ro -
zását dolgozta fel a horvát Danijela Pičuljan emberi
agyra emlékeztetô Egyensúlyban – Kívül és belül címû
alkotása. A létezés és az élet egyensúlya, az egyén fo -
lyamatos egyensúlykeresése több munka témájaként
is megjelent a tárlaton. A díjazottak közül Husz Ág -
nes Örvények címû installációja több különbözô di -
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Danijela Pičuljan
(Horvátország):
Egyensúlyban – 
Kívül és belül /
Danijela Pičuljan
(Croatia): 
In the Balance – 
Inside and Outside
[2017] kézzel épített
samott, porcelán,
üveggyapot / 
hand-built chamotte,
porcelain, fiberglass
[20x34x20 cm]Fo
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Husz Ágnes
(Magyarország/Japán):
Örvények / Ágnes Husz

(Hungary/Japan):
Vortexes

[2017] kézzel épített,
mázazott kerámia,

edény: 10x49x39 cm /
hand-built, glazed

ceramics, dish:
10x49x39 cm
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menzióban is ábrázolta az élet állandó körforgását. A
létezés egyensúlyi helyzetének egyik feltételeként de-
finiált biztos alapok nélkülözhetetlenségére kérde zett
rá frappáns módon két fiatal alkotó munkája. Kontor
Enikô súlyos, robusztus, roppant stabilnak tûnô, a

teljességet egyetemes jelképként hirdetô háromszög
formáját – egy triviális, véletlenszerûnek ható talált
tárggyal – egy bottal ékelte, billentette ki, és tette
ezáltal végtelenül sebezhetôvé. Kijózanító gesztusa
egy csapásra megkérdôjelezi a mindennapok meg -
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Kontor Enikô
(Magyarország): 
3 x 4 / 
Enikô Kontor
(Hungary): 
3 x 4
[2016] kézzel épített
kôcserép, fa / hand-
built stoneware, wood
[55x55x6 cm]Fo

tó
: K

ov
ác

s D
áv

id



szokott, biztonságos és természetes folyásába vetett
hitünket. Boleman Bence anyagában kobaltkékre szí -
nezett négyzete mintha egy ház vagy építmény vas -
beton alapozását jelenítené meg, ám itt nem beton,
hanem vékony és törékeny papírporcelán rétegek pré-
selôdnek egymáshoz.

A Kelet és a Nyugat találkozása, illetve kettôssége
jellemzi a zsûri elismerô oklevelét kiérdemlô Fülöp
György Pagoda címû munkáját, aki egy útszélen ta -
lált téglát fosztott meg vágással és polírozással egyik
részétôl, ezzel egyensúlyi helyzetétôl. A rész-egész, 
a teljesség-üresség filozófiai kérdései Szabó Ádám
Csa ba korongolt képein is kitûntek, míg Lantos Tí -
mea Japánban készült, akár képként és háromdi men -
ziós csendéletként is értelmezhetô munkája az élô és
élettelen egyensúlyát állította középpontba.

A szilikátanyagok feldolgozás, alkotás közben vég be-
menô átalakulásának kimerevített, egyensúlyi pil la  na ta
erôs látványként öltött testet két díjazott al ko tás ban:
Ulla Harju Csavar és Tomay Katalin Meta mor fózis II.
címû munkáiban. Az átváltozás, a transzfi gu ráció

mo tívuma Simon Zsolt József organikus, anya gában
színezett plasztikáiban is megjelent. Szárny-ma gok cí -
mû, különdíjjal jutalmazott munkái – az egyéni ön té si
technikával létrehozott, megcsavart formáikkal – egy-
ben a végtelen körforgást is magukban hordozzák.

Bolygónk törékeny stabilitásának mindannyiunkat
felelôsen érintô kérdéseire hívta fel a figyelmet két,
üvegbôl készült pályamû. Az egyik Varga Dóra Szmog
folt címû plasztikája, amelyben a légszennyezés sú lyos
problémáját kristályosította ki – szó szerint – drámai
hatású színátmenettel játszva. A másik alkotás, a len -
gyel Weronika Lucińska Tájkép címû mûve Földünk
rohamos ütemû felmelegedésére reflektált: olvadó
jégtáblák és jéghegyek fölé emelt áttetszô üvegbúrát,
amelynek mélyedését vízzel töltötte fel, érzékel hetô vé
téve a környezeti katasztrófa bekövetkezésének egyre
fenyegetô jeleit.

A triennálé talán legérzékenyebb és legmélyebb al -
kotása Néma Júlia Dobozember 4 címû reliefje. A ja pán
Abe Kóbó azonos címû kísérleti regényébôl merítô
mû az egyén és a társadalom egyenlôtlen helyzetét,
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Boleman Bence Zoltán
(Magyarország): 

Szépen kék az élet /
Bence Zoltán Boleman

(Hungary): 
Life is Nicely Blue

[2017] kézzel épített,
masszájában színezett
papírporcelán / hand-

built, mass-coloured
paper porcelain
[8x18x18 cm]
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Fülöp György
(Magyarország):
Pagoda / György Fülöp
(Hungary): Pagoda
[2017] talált tégla
(feltehetôleg magas -
tüzû kôcserép), vágott,
polírozott / found
brick (presumably
high-fired stoneware),
cut, polished 
[13x26x6 cm]

Szabó Ádám Csaba
(Magyarország): 

r2 = a2 / 
Ádám Csaba Szabó
(Hungary): r2 = a2
[2016] korongozott

agyag, papír / wheel-
thrown clay, paper
[50x150x4 cm]
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elidegenedését mutatja be. A regény fôszereplôje egy
kiégett riportfotós, aki a rázúduló hírözöntôl való
függôségét és iszonyát a társadalomból történô kivo -
nulásával, önmaga elszigetelésével próbálja orvo sol ni.
Addigi életét hátrahagyva kartondobozt ölt magára,
amely látszólag páncélként szûri meg a külvilágból
érkezô ingereket. Néma Júlia ezt a törékeny páncélt,
pontosabban annak „szabásmintáját” idézte meg hó -
fehér papírporcelánból.

A jubileumi triennáléról kétségek nélkül meg álla -
pít ható, hogy nagy és széles teret biztosított az új,
feltörekvô generációk képviselôinek, amint ez már a
2014. évi kiállításon is megmutatkozott.8 Az új nem ze-
dék alkotásai adhatnak választ a bevezetôben fel tett
kérdésekre, valamint bennük láthatjuk a jövô kerá mia -
mûvészetének és -mûvességének zálogát: „Kijelent het-
jük, és bízunk abban, hogy elôbb-utóbb a föld kerámia mû -
vészete is egyensúlyba kerül, a szakmaiság és az elméleti
összhang létrejön egyes magas minôségû alkotásokban.”9

NOVÁK PIROSKA
muzeológus

(V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé. Hírös Agó ra
Kulturális és Ifjúsági Központ, Kecskemét, 2017. szeptem-
ber 3–30.)
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Szakmaiság és elméleti összhang

A SZILIKÁTMÛVÉSZETI TRIENNÁLÉ
MEGNYITÓBESZÉDE

� Immár 12 éve annak, hogy Probstner János kezde -
ményezésére elindult a Nemzetközi Szilikátmûvé sze ti
Triennálé sorozata, és talán az alapítók sem tudhat -
ták, hogy ilyen sok éven keresztül él ez a gondolat.

Szerte a világon vannak – és egyre több helyen – ha -
sonló, de csak hasonló versenyek, azonban láthatjuk,
sokszor elmarad a folytatás. A hasonlót azért mon -
dom, mert itt a szilikátanyagok, a kerámia, a porce -
lán, az üveg, a beton, széles köre együtt versenyezhet
egymással. Ilyen nincs sehol a világon!

Ebben az évben az Egyensúly címmel hívtuk a föld -


