
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.)

Jegyzetek
1. II. Országos Kerámia Quadriennálé. Janus Pannonius Múzeum

– Modern Magyar Képtár, Pécs, 2017. április 23. – július 2.
2. A Museion No. 1 Galériában bemutatott négy kiállítás

sorrendben: Töredék/Fraction – Nonfiguratív alkotások.
Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyûjteményébôl (2017.
február 9. – március 3.); Figurák/Figures – Figuratív alkotások.
Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyûjteményébôl (2017.
május 3–26.); Raku alkotások. Válogatás a Nemzetközi Kerámia

Stúdió gyûjteményébôl (2017. június 2–30.); Funkcionális
alkotások. Válogatás a Nemzetközi Kerámia Stúdió
gyûjteményébôl (2017. július 6–28.).

3. Az elsô 40 év. Kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió
gyûjteményébôl. Pesti Vigadó, Budapest, 2017. augusztus 17. 
– október 8.

4. Füzi László – Steve Mattison – Strohner Márton (szerk.): 
Az elsô 40 év. Kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió
gyûjteményébôl. Kiállítási katalógus. A Kecskeméti Kortárs
Mûvészeti Mûhelyek Nonprofit Kft. fenntartója, Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kecskemét, 2017.

5. A kiválasztott pályamûvek megtekinthetôek a Nemzetközi
Szilikátmûvészeti Triennálé honlapján is, a korábbi négy
seregszemle archívumával együtt: http://www.kitsa.org/ –
Hozzáférés: 2017. szeptember 15.

6. Az V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé zsûrije: 
Fusz György DLA habil. (Magyarország) keramikusmûvész,
a Kortárs Kerámiamûvészetért Alapítvány kuratóriumának
elnöke; Geszler Mária Garzuly (Magyarország) keramikus -
mûvész, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja; Torbjørn
Kvasbø (Norvégia) keramikusmûvész, a Nemzetközi Kerámia
Akadémia (AIC/IAC) alelnöke; Steve Mattison (Nagy-
Britannia) keramikusmûvész, a Nemzetközi Kerámia Stúdió
nemzetközi kapcsolattartója, a Nemzetközi Kerámia
Akadémia (AIC/IAC) emeritus tagja; Bernd  Pfannkuche
(Németország) a Neue Keramik / New Ceramics magazin
szerkesztôje; Probstner János (Magyarország) a Nemzetközi
Kerámia Stúdió alapítója, a Kortárs Kerámiamûvészetért
Alapítvány kuratóriumának tagja, a Nemzetközi Kerámia
Akadémia (AIC/IAC) Tanácsának tagja; Vladimir Tsivin
(Oroszország) keramikusmûvész, az Oroszországi Mûvészeti
Egyesület tagja.

7. Fusz György megnyitóbeszéde. Elhangzott az V. Nemzetközi
Szilikátmûvészeti Triennálé megnyitóján. Kecskemét, 2017.
szeptember 3., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ.
Közölve e lapszám 9–18. oldalán.

8. Lásd errôl Novák Piroska: Új energia – új generáció. 
IV. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé Kecskeméten.
Magyar Iparmûvészet, 2014/8, 15–20.

9. Fusz György megnyitóbeszéde, i. m.
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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 -



kerekség alkotóit, hogy mutassák meg, mit is gon dol-
nak e kifejezés kapcsán, hogyan fejezik ki azt plaszti -
kus anyagban. Érdemes egy-két mondatot szánni er re

a nagyon komplex kifejezésre, mert, és ez látszik a be-
küldött munkákon, nagyon sok értelmezése létezik a
megmunkált anyagban. Vannak, akik teljesen el tud -
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Lantos Tímea
(Magyarország):
Vonzalom (sorozat
része) / Tímea Lantos
(Hungary): Attraction
(part of a series)
[2017] kézzel épített
masikói agyag és
porcelán, uszadék fa,
mákgubó / hand-built
Mashiko clay and
porcelain, driftwood,
poppy seedpod
[34x32x35 cm]Fo
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nak vonatkoztatni, és a mûvészi kifejezésmódjuk, mû-
vészi átírásuk a plasztika nyelvén érzékelteti a ki írás
alapgondolatát. A végsô válogatásnál önök inkább
ezeket a munkákat láthatják, mert a zsûri igyekezett
ezt figyelembe venni.

Egyensúly, balansz – a kiállítás címe. Szigorú meg -
közelítésben: általában egy rendszer azon állapota,
amelyben az egymásra ható erôk összege zéró. Ha
megengedik, kicsit járjuk körül ezt a kifejezést.

Beszélhetünk tágabban a politikai vagy hatalmi
egyensúlyról. Ebben harcokról és békérôl, veszélyrôl
és biztonságról hallunk.

Gazdasági egyensúly, társadalmi egyensúly, kör -
nye zeti vagy ökológiai egyensúly – ezek is gyakran el-
hangzanak. Ma már globális egyensúlyról beszé lünk,
de az biztos, hogy ebben a világi játszmában mind  -
egyik területen ezt patikusmérlegen mérik, és általá -
ban kijelenthetjük, ha nincs egyensúly, abból baj szár-
mazik.

Hajlamosak vagyunk azt is gondolni, hogy mai vi -
lágunkban felborult az egyensúly. A világpolitikai
események érthetetlenek és kiszámíthatatlanok. Az

energiaforrásokat feléljük, fogytán a javak. Éghajla -
tunk miattunk (is) változik, ennek következ ménye ként
környezeti katasztrófákat élünk meg. Az emberiség
felbolydult, szorongunk, és valamilyen baj bekövet -
kez tét vizionáljuk. Egész országok élnek szegény ség -
ben, vízhiányban. Nagyvárosok nyögik lakóik kielé -
gíthetetlen igényeit, s Földünk távoli pontjai soha sem
voltak ilyen közel egymáshoz az internet és a gyors
kommunikáció jóvoltából. És sorolhatjuk a negatív
dolgokat és eseményeket a végtelenségig.

Mondhatjuk persze, hogy bennünket, alkotókat

AZ V. NEMZETKÖZI SZILIKÁTMÛVÉSZETI
TRIENNÁLÉ DÍJAZOTTJAI

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma által
felajánlott I. díj

Ömür Tokgöz (Törökország)

A Kecskemét Megyei Jogú Város által felajánlott 
II. díj

Ulla Harju (Finnország)

A Magyar Kerámia Szövetség által felajánlott 
III. díj

Háber Szilvia (Magyarország)

A Magyar Mûvészeti Akadémia Iparmûvészeti 
és Tervezômûvészeti Tagozatának Különdíja

Andrási Edina (Magyarország)

A Kortárs Kerámiamûvészetért Alapítvány 
és a Kecskeméti Kortárs Mûvészeti Mûhelyek
Nonprofit Kft. – Nemzetközi Kerámia Stúdió

Különdíja
Danijela Pičuljan (Horvátország)

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Különdíja
Simon Zsolt József (Magyarország)

A zsûri elismerô oklevelét kapta
Aki Toshiro (Japán)

Fülöp György (Magyarország)
Husz Ágnes (Magyarország/Japán)

Tomay Katalin (Magyarország)

Ulla Harju (Finnország):
Csavar / Ulla Harju

(Finland): Twist
[2016] kézzel épített,
mázazott kerámia /

hand-built, 
glazed ceramics 
[20x21x50 cm]
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ezek a dolgok nem érdekelnek, távol állnak tôlünk.
Azonban tudjuk, hogy átszövik napjainkat, alatto mo -
san jelen vannak a háttérben. Mi inkább a mûalko tá -
sokkal, a plasztikával, a jó alkotás törvényei mellett a
kifejezéssel, a belsô egyensúllyal, a lelki egyensúllyal
szoktunk és akarunk foglalkozni. Amelyben az egyen-
súly ugyancsak szerepet játszik, akár a tömegek, az
anyagok, a pozitív és negatív formák, a fény és árnyék,
a felületek, a mázak esetében. Ez egyben jelentheti az
alkotásra történô motivációt is.

Megvizsgálhatjuk más oldalról is a témát, például
Platón írja a lelki egyensúlyról: „Minden rossz is, jó
is a lélekbôl árad ki a testre és az egész emberre [...].
Elôször és legfôképpen tehát a lelket kell ápolni, ha
azt akarjuk, hogy a fej is, meg az egész test is egész -
séges legyen.”

Ezért nagyon sokat kell dolgozni, és mondhatjuk,
aki képes együttmûködni a világgal, annak a belsô
egyensúlya is kialakul, mert meg tud szabadulni az
érzelmi és mentális terheitôl. Azonban ehhez a böl -
csességhez a mûvésznek is több lépést kell megten nie,
például legyen tudatában érzéseinek, amelyek benne
vannak, nem szabad azonosulnia velük, de tudjon
raj tuk változtatni. Akár úgy is mondhatjuk, legyen az
alkotásainak ura, tudjon objektíven tekinteni azokra.

Popper Péter írja: „Az emberi élet teljességéhez
hozzátartoznak a mélyen átélt érzelmek és indula -
tok.”

Ott, ahol rossz van, jónak is kell lennie. E két pó -
lus nélkül nem létezne egyensúly. Nem az a dolguk,
hogy kioltsák egymást, ugyanis összetartoznak, mi -
ként a tûz és a víz, a föld és az ég, a hideg és a meleg.
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Tomay Katalin
(Magyarország):

Metamorfózis II. /
Katalin Tomay

(Hungary):
Metamorphosis, II
[2017] kerámia,

oxidáció, egyenként:
55x25x35 cm /

oxidised ceramics,
55x25x35 cm each
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Ma a szürke dolgokat fekete-fehérnek láttatjuk, a
valóban fekete és fehér dolgok közötti választás vi -
szont elmaszatolódik. Bizonyos esetekben el kell dön-
teni, hogy melyik állítás a helyes, hiszen kizárják egy-
mást. Más esetekben viszont az egyensúly, a középen
állás, a kompromisszum a fontos.

A zen kômûvészet titka, hogy egyszerre meditáció
és alkotás is egyben: megtalálni a belsô egyensúlyt és

a lehetséges kapcsolódási pontot, mely által létrejö het
a bizonytalannak tûnô építmény, a kaotikusnak tûnô
formák ellenére.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok vezéreltek ben -
nünket, amikor gondolkodtunk a kiírás címén, és nagy
izgalommal vártuk, hogy milyen válaszokat adnak rá
a pályázók. Elmondhatjuk, hogy csak részben sike -
rült elérni ezt, és ez elgondolkodtató. Véleményem
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Simon Zsolt József (Magyarország): Szárny-magok / Zsolt József Simon (Hungary): Winged Seeds
[2017] masszájában színezett porcelán, egyéni öntési technika, a legnagyobb méret: 90x45x35 cm / cast, mass-coloured porcelain, 

individual technique, biggest size: 90x45x35 cm
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szerint a jelentkezôk nem használták ki a remek le -
hetôséget, és többségben alkotói munkásságuk jelen
állomását mutatták be.

Az világosan látható, hogy ma sokfajta kerámia mû -
vészet van, de a globalizáció itt is tetten érhetô. Nincs
keleti vagy nyugati, távol-keleti vagy amerikai: a szak-
mai párbeszédek, a szimpóziumok, a versenyek, a
kommunikáció sebessége jól érzékelhetôen felol dot ta
a társadalmi és kulturális különbségeket. Korábban
már messzirôl fel lehetett ismerni egy-egy földrajzi
egység képviselôit munkáikról. Ma ez másként van,
de szerencsére a sokszínûség megmaradt. Nem szük -
séges ugyanazokat vallani a mûvészetrôl, viszont el
kell fogadnunk, hogy sokféle gyakorlat és megkö ze lí -
tés létezik. Azonban az anyagon keresztül közvetített
gondolatok is globalizálódtak, és a mesterségek alap -
tételei is megismerhetôk mindenki számára.

Kijelenthetjük, és bízunk abban, hogy elôbb-utóbb
a föld kerámiamûvészete is egyensúlyba kerül, a szak -
maiság és az elméleti összhang létrejön egyes magas
minôségû alkotásokban.

Komolyabb kritikai megjegyzés nélkül tolmácso lom
a szakmai zsûri véleményét is: a mostani triennálét jó
szakmai fórumnak tartja, és a további folytatást szor -
galmazza. Már csak azért is, mert egy lassan tradíció -
vá váló intézményrôl beszélhetünk, és ez kötelezett -
ség is. Minden verseny más, és annak ellenére, hogy
minimális csökkenést láthattunk a jelentkezôk szá -
mában (ebben az évben mintegy 160 jelentkezô volt,
és kiállításra 69 alkotást szavazott a zsûri), ez nem ad
okot az elkeseredésre. Nagyon jó minôségi átlagát
láthatjuk a kiállításon 20 ország szilikátmûvészeti al -
kotásainak. A zsûri nagy többségben, vita nélkül dön-
tött a díjazottak személyérôl.
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Weronika Lucińska
(Lengyelország): Tájkép

/ Weronika Lucińska
(Poland): Landscape

[2017] kézzel épített
porcelán, fúvott üveg /
hand-built porcelain,

blown glass
[12,5x28x28 cm]
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Egy kellemes feladatomnak is eleget kell tennem,
mert a triennálé hagyományai szerint a korábbi dí ja -
zott kamarakiállítása is része a programnak. Egy fia tal
orosz tehetség, Irina Razumovskaya mûveit láthatják.

Nem kis vita volt a zsûriben három évvel ezelôtt az ô
munkáiról, de úgy érzem, nagyon jó döntés született
akkor. Talán az a döntés is segítette azóta a pályáján,
mert bizonyítva láthatjuk munkáiban, és sikereiben.
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A 2014. évi elsô díjas Irina Razumovskaya
kamarakiállítása az V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti
Triennálén / Solo exhibition of Irina Razumovskaya,

winner of the first prize in 2014, 
at the 5th International Triennial of Silicate Arts 

Hírös Agóra Kulturális Központ, Kecskemét, 2017
/ Hírös Agóra Cultural Centre, Kecskemét, 2017
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Néma Júlia
(Magyarország):
Dobozember 4 / 
Júlia Néma (Hungary):
Box Man 4
[2014] papírporcelán,
acél dobozkeretben /
paper porcelain, 
steel boxframe
[49,5x41,5x6 cm]
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Ebben az évben végezte tanulmányait egy londoni
egyetemen, de már szerte a világon ismert a neve,
amit több elismerés is bizonyít. Visszafogott, tiszta,
multikulturális jelekre épített alkotásai nagy szakmai
érettséget tükröznek. Jól felfedezhetôk alkotásaiban
a konstruktivista, minimalista építészeti alapok, min -
dennapi életünk rituális tárgyai, és ezek elrendezése
egy új jelentéstartalom létrehozásának érdekében.
Hagyományos keramikusmûvészeti technikákat hasz -
nál, azokat újraértelmezi, és személyes tartalommal
ruházza fel mindenféle erôltetett narratívák nélkül.
Finom részletek és aprólékosan átgondolt komponá -
lás jellemzi munkáit. Sok sikert és szép mûvészi pá lyát
kívánok, Irina, és köszönjük a kiállítást!

És a végén köszönjük meg az alapítóknak, az Inter -
kerám Kft.-nek, a Nemzetközi Kerámia Stúdiónak,
és abban Probstner Jánosnak, munkatársainak, a fe -
ledhetetlen Kormos Emesének, hogy idáig jutott ez
a sorozat. És a mostani szervezôknek, a Kecskeméti
Kortárs Mûvészeti Mûhelyeknek, ebben a Nemzet -

közi Kerámia Stúdiónak és munkatársainak az áldo -
zatkész munkát.

A Kortárs Kerámiamûvészetért Alapítványról is kell
pár szót mondani, mert a kezdetektôl ez a szervezet
vállalta a háttérben a triennálé szervezését, a pályá za -
ti támogatások, a díjak megteremtését, amit ezúton is
köszönünk mindenkinek. Egyre tisztábban látszik az
alapítvány nélkülözhetetlen szerepe ma már, mivel a
jelen kiállítás mellett már húsz éve szimpóziumi és
eszközpályázataival segíti a stúdiót, és ezen keresztül
a világ keramikusmûvészeit az alkotásban. Szegedi
Zsoltnak, az alapítvány titkárának, a stúdió korábbi
vezetôjének ezúton köszönöm a munkáját.

Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt az alkalmat
arra, hogy felhívjam mindenki figyelmét, hogy itt
Kecskeméten van a világ egyik legnagyobb kortárs -
kerámia-gyûjteménye, a negyvenéves stúdió ered mé -
nyeként. Óriási szakmai potenciál ez, de akár turisz -
tikai is. Világszenzáció lehetne! Feltétlenül szükséges
egy korszerû múzeum és egy raktárbázis felépítése,
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Varga Dóra
(Magyarország): 

Szmog folt / 
Dóra Varga (Hungary):

Smog Spot
[2017] öntött üveg,

pâte-de-verre technika
/ glass, pâte-de-verre

casting 
[13x41x28,5 cm]
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mert jelenleg méltatlan körülmények között van a
mintegy 5000 alkotás.

Végül csak az kívánhatjuk, hogy három év múlva
újra itt találkozhassunk gyönyörködve a világ sok szí nû
szilikátmûvészeti alkotásaiban. FUSZ GYÖRGY

keramikusmûvész

Az V. Nemzetközi Szilikátmûvészeti Triennálé megnyitóján
elhangzott beszéd nyomtatott változata.

K I Á L L Í T Á S 2 017 / 6 1 8 . o l d a l

Andrási Edina (Magyarország): Laposra taposva/Fénylepény
No. 7 / Edina Andrási (Hungary): Stamping Flat/Lightpie, No 7

[2017] öntött papírporcelán / slip-cast paper porcelain
[35x70x40 cm]

Aki Toshiro (Japán): Kompozíció No. 1 / 
Toshiro Aki (Japan): Composition No. 1

[2016] lapból épített, akrillal festett porcelán / 
slab built, acrylic painted porcelain [18x34x14 cm]
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