
� Két évvel ezelôtt a Magyar Iparmûvészet hasábjain a
tizedik biennáléról írt beszámolóban áttekintettem a
kiállítássorozat történetét (lásd: 2015/7, 11–16.), saj -
nálattal megállapítva, hogy minden korábbinál keve -
sebb, mindössze negyven mûvész adott be munkát.
Az okot a romló külsô körülményekben láttam, a Ma-

gyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete szak em -
bereinek hiányából fakadó szervezési és rendezési
ne hézségekben, a katalógus vagy legalább leporelló
pénzhiány miatti elmaradásában. Az idei biennálé be-
bizonyította, hogy a mûvészet él és a mûvészek él ni
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Pelso 2017
XI. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé a Balatoni Múzeumban

Málik Irén: Más idôk, más utazók / 
Irén Málik: Different Times, Different Travellers
[2017] pamut, gyapjú, len, szövött / cotton, wool, linen,
woven [138x118 cm]

Kun Éva: Római út / Éva Kun: Roman Road
[2017] samott, színtest, aranylüszter / 

chamotte, pigment, golden lustre [58x50x10 cm]

Fo
tó

: G
ál

 Is
tvá

n

Fo
tó

: G
ál

 Is
tvá

n



akarnak, bár a kedvezôtlen külsô körülmények mit
sem változtak, sôt romlottak, hiszen a Pelsóra pályá -
zott támogatás e cikk megírása napjáig sem érkezett
meg, a szervezôk és rendezôk lelkesedésbôl, a szállí -
tó- és egyéb külsô cégek hitelbe dolgoztak.

Az idei biennáléra 68 mûvész mintegy száz mûvet
adott be, s a kiállítás a megszokott magas színvona lá -
val várta egész nyáron a látogatókat. A témája Róma
útjai volt, amelyhez a kiállítók többsége szorosan, né-
hányan – ahogy az tematikus kiállításokon lenni szo -
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Krajtsovits Margit: 
Per aspera ad astra /
Margit Krajtsovits: 
Per Aspera ad Astra
[2017] szaniterlapok,
oxidokkal színezett,
mázazott / sanitary
tiles, oxidised, glazed
[100x100 cm]

�

Tóth Lívia:
Borostyánkôút / 

Lívia Tóth: Amber Road
[2017] nemez / felt

[120x80 cm]
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kott – távolabbi asszociációkkal kapcsolódtak. Maga a
szabálytalan kövekbôl kirakott, sok helyen részletei -
ben fennmaradt római útfelület hálás téma, sokan fel
is használták mûveiken. 

Málik Irén – aki a következô biennálé temati kájá nak
meghirdetését követô két évben mindig talál idôt egy
új kárpit megszövésére – Más idôk, más utazók cí mû
gobelinjén zöld gyíkocskát ültetett az útra. Köze lé ben
volt Jáger Margit kerámiája, amelyen az út kö ve in
csiga araszol. Berzy Katalin rakuzott, samot tos por ce -
lán kövekbôl rakta össze Falmaradványát; ugyancsak
samottból és porcelánból készült F. Orosz Sára fe hér-
fekete S. P. Q. R.-útrészlete. Tóth Lívia nemezbôl
formálta meg a Borostyánkôút köveit. Schéffer Anna
vörös samott-töredékekbôl, M. Kiss Katalin pedig
máz alatt festett, töredékes lapokból állított össze út -
felületet. Szép munkák, csak Schéffer töredékein a
római téglabélyegek, M. Kiss Katalinén pedig az an -
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Csemán Ilona: Utak mentén I. / Ilona Csemán: Along Roads, I
[2016] samott, agyag / chamotte, clay [40x35 cm]
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tik edénydíszítések festett motívumai ellentételezik
az út fogalmát, cserépút sosem létezett.

Nagyon szép Szabó Verona Minden út Rómába vezet
címû, finom rajzú textilgrafikája, amely különbözô
épségû útfelületeket ábrázol. Ugyanez a címe Antal
András samott faliképének, és Tóth Magdolna Sára
egyik plasztikájának, amelyik egy tálba karcolt tér ké -
pet ábrázol. Sajnos, a nézô számára nem volt nyil ván-

való, magam is csak a mûvész magyarázatából tud tam
meg, hogy a tál által félig takart alaplapon a szög nyo-
mok egy legionárius sarujának ásatáson feltárt lenyo -
matát ábrázolják.

Tápai Nóra nagy méretû számítógépes grafikája −
egymásba áttûnô köves út és padlómozaik-felületek a
háttérben álló antik épülettel − remekül él a technika
lehetôségeivel. Hôgye Katalin Úton címû mûvén az
antik köveken már a plasztikusan megformált Jó Pász-
tor lépdel. Marsai Ágnes is creaton-kavicsokból rakta
ki útfelületeit.

Néhány plasztika kapcsolódik még közvetlenül az
utakhoz. Szemereki Teréz két oszlopa, amelyeket
címüknek – Jelek, jelvények a Római Birodalom útjain
I–II. – megfelelôen antik forma- és díszítôelemekbôl,
a birodalmat jelölô S. P. Q. R. feliratból épített fel a
mûvész. Kerezsi Gyöngyi mûve, az attribútumát, a kí-
gyós hírnökpálcát tartó Hermész szobra pedig a ró mai
utak keresztezôdéseinél birodalomszerte felállí tott
hermákra (Hermész-fejjel díszített oszlopokra) utal.

Borsódy Eszter munkája, A Gromaticus poggyászából
– Aebutius Faustus emlékére a római földmérôk eszkö -
zét, kötélre fûzött négy, lüszteres kerámiából gon do -
san megformált függôónt ábrázol. Az eszközt Aebu -
tius Faustus mensor (azaz földmérô) 1. századi itáliai
sírkövére faragták rá, a közeli kortárs Gromaticusnak
pedig a földmérésrôl írott munkája maradt ránk.

A kiállított mûvek másik része elszakadt az utak
konkrét köveitôl, távolabbról mutatja azt, amit az egy-
kori utazó láthatott. Sövegjártó Mária Borostyánpart
címû, nagyon szép falitálja a Baltikum viharos ten -
ger partját idézi, ahonnan évszázadokon át Rómába
szállították a nagyra értékelt követ a Pannónián is át -
vezetô borostyánúton. A Borostyánút címet több mû
is viseli, Makkai Márta borostyánszínû lenvászonra
applikált, ikattechnikával szôtt zászlója, Orient Enikô
három festett faliképe, Takács-Szencz Lívia gobelinje
és Miklós János vörös mázas samottkorongja.

Szintén nagyon szép Balogh Edit vászonra nyo -
mott, az antik térképek lineáris ábrázolásmódját kö -
vetô munkája is, és üde, kedves látvány Szomolányi
Karola rátétes, hímzett térképe. Erre a Rómától a
Dunáig terjedô, az utakat és fôbb állomásaikat is fel -
tüntetô térképre egy antik batárt is ráhímzett alkotó -
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Magyar Márta: Úton /
Márta Magyar: 
On the Road
[2017] samottos
agyag, rakutechnika /
clay with chamotte,
raku technique
[60x30x10 cm]
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ja. Ruttka Andrea gombostûvel és fonallal alkotott,
Iránytû/Égtájak szellemes címû faliképe az úton já rók -
nak nélkülözhetetlen tájékozódási pontokat jelöli.

G. Heller Zsuzsa alkotása madártávlatból ábrázolja
a tájat, hasonlóképpen Ferenczi Zsuzsa Rétegek címû
gobelinje. Az utazó szemmagasságából ábrázolt táj
több faliképen is megjelenik, Pannonhalmi Zsuzsa
három porcelánmûvén kívül Baksa-Soós Krisztina
terrakottamunkáin. Csemán Ilona Utak mentén I–II.
címû samott, Csókás Emese fémfonalakkal készült,
Erdôs  Júlia Hajdani ösvények és Kapolyi Márta Mel lék -

utak címû textil faliképei absztrakt módon adják vissza
az utak élményét. Ugyancsak elvont utakat ábrázol -
nak Pázmány Judit fém- és mûanyag szálas, Horváth
Ildikó szôtt, Lôrincz V. Gabi gyapjú és Kis Iringó
Márta nyomott és festett vászon kárpitjai. Szabán
György Ismeretlen útitárs címû, arc nélküli porcelán -
büsztjeivel és úti talizmánjaival pedig magukat az uta -
zókat idézi.

Különleges utak a római katonai táborok tengelyé -
ben futó cardo és decumanus, ez a két szó a címe Nyí -
ri Katalin egyik kis textilképének. Ugyancsak antik

Szabó Verona: Minden
út Rómába vezet /

Verona Szabó: 
All Roads Lead to Rome
[2017] pamutvászon,

ezüstfonal, toll,
szabadkézi rajz /

cotton, silver thread,
pen, free-hand

drawing [64x95 cm]
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találmány a labirintus, az önmagába vezetô út, ezt
ábrázolja Vásárhelyi Kata Soha ne add fel kárpitja és
Somodi Ildikó egyéni ikatszövésû munkája.

Az út fogalmának átvitt értelmezése jelenik meg
Krajtsovits Margit Per aspera ad astra, E. Szabó Mar -
git Az idô elmúlása bearanyozta a cézárok útját és Bo ros -
tyánnal körülövezve címû nagy méretû, aranyló, deko -
ratív mûvein. Nagyon megkapó munkák születtek
ebben az elvont, de az antik világ konkrétumait is
magukba foglaló felfogásban. Ilyen Kun Éva hegyen
álló antik épülete, Debreczeni Zsóka – Pelcz Zoltán
Anzixa, amely bronzszínû mázas samottból készült,
kissé romos diadalív alatt álló, magános lovat ábrá -
zol. Sziráki Katalin A diadalút víziója címû, szövött és
festett faliképe rendkívül finom, elgondolkodtató mû.
Pusztai Ágoston samott Via Appiáján magukba zár -
kó zott magányos lelkek járnak, Magyar Márta pedig a
Pelso-tál egyik lófiguráját állította rakuzott kerá mia -
gömbjére.

Egyes mûvészekben az antikvitás az elmúlás, a tö re -
dékesség gondolatát keltette fel. Lencsés Ida Özön víz
címû festett vászonképein épületrészek süllyednek el,
Tamás Ákos Folyamat – Pannónia arcai címû soroza tán
fehér porcelánból mintázta meg a töredékekbôl ki -
ala kuló, majd fokozatosan öregedô, elmúló arcokat.
Kiszely Mária porcelánhálóból készítette el az Ókor
asszonya portréját. B. Csernyánszky Katalin Konzer vált
örökség címmel egyenesen konzervdobozba zárta kis
varrott textiljét. Jászberényi Matild Üzenet a múltba

címû nemez faliképének borítékszerûen tagolt felü -
letét füvek és növények borítják, jobb felsô sarkában
színes gobelinbélyeggel. Kiss Katalin is fûvel díszí tet-
te egyéni technikájú kárpitját. Bényi Eszter két éve
nagyon szép, klasszikus franciagobelint hozott a ki ál -
lításra, idén azonban lazított, és Utak Rómába egy kor
és ma címû tablójára fényképekbôl, vasúti és be lépô -
jegyekbôl, pénzekbôl és bankkártyákból álló mon-
tázst ragasztott.

Végezetül, vannak olyan mûvek is, amelyek nem,
vagy csak nagyon távolról, áttételesen kapcsolódnak a
biennálé témájához, de bemutatásuk nagy nyeresé ge
volt a kiállításnak. Elsôként P. Benkô Ilona gyönyörû
rakuzott samottplasztikáit – Út-jelzô-tér-kép I–II. –
kell említeni. Németh János két hatalmas kôcserép
edényét sem római utakkal díszítette, de az ô mûvei
sohasem hiányozhatnak a Pelsóról! Nagyon szép Kó-
kay Krisztina Fohász címû gobelinje, dekoratív rán -
cokat vetô leplében a nôalak végül is idôtlen téma.
Rabie M. Hadie csillogó mázas plasztikái itt is emel -
ték a kiállítás fényét. Radics Márta fehér-fekete koc -
kái, Lipovics János edényszobrai, Farkas Gabriella sa -
mott- és porcelánelemekbôl épített plasztikája, Kus -
tár Zsuzsa szövött kárpitja, sôt Formanek Zsu zsanna
anyagok sokaságát felhasználó oszlopai is beleillettek
a kiállításba. Lôrincz Gyôzô újonnan készült porce -
lánfeje mellett Kultúrák címmel egy érdekes munkát
is kiállított, kettôs, hullámos samottoszlopra épített
finom, fehér porcelánépületekkel.

Balogh Edit: Utak / 
Edit Balogh: Roads

[2017] vászon, nyomat
/ linen, print 
[55x198 cm]

�

Tápai Nóra: Róma útjai
/ Nóra Tápai: 
Roads of Rome
[2017] digitális
technika, print /
digital technique,
print [110x110 cm]
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P. Benkô Ilona: 
Út-jelzô-tér-kép I. / 
Ilona P. Benkô: 
Road-sign Map, I
[2017] samott, rakutechnika,
magasság: 40 cm / 
chamotte, raku technique, 
height: 40 cm

�

Sziráki Katalin: 
A diadalút víziója / 

Katalin Sziráki: Vision
of the Triumphal Road

[2017] szövött pamut,
mûselyem, kézzel

festett / woven cotton,
artificial silk, hand-

painted [110x77 cm]
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Az Emberi Erôforrások Minisztériuma, a Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvészek Szövetsége, Keszt -
hely városa és a Balaton Fejlesztési Tanács díjait Má lik
Irén, Kun Éva, Tóth Lívia, Krajtsovits Margit, Magyar
Márta és Csemán Ilona kapták.

A kiállítást az elôzôekhez hasonlóan nagy hozzá -
értéssel Gopcsa Katalin mûvészettörténész rendezte.

A megnyitóünnepség elôtt mutatták be a tavaly el -

hunyt Szekeres Károly keramikusmûvészrôl megje -
lent kötetet, amelyet ugyancsak Gopcsa Katalin szer -
kesztett. Az egész életében a Balaton vidékéhez kö -
tôdô, sokoldalú mûvészt, a Pelso á llandó résztvevôjét
több pályatárs és mûvészettörténész méltatta.

A hagyománynak megfelelôen a szervezôk kihir det-
ték a következô biennálé témáját: Navigare necesse
est. LOVAG ZSUZSA

régész-muzeológus

(Pelso 2017 – XI. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé.
Róma útjai. Balatoni Múzeum, Keszthely, 2017. július 8.
– szeptember 3.

Borsódy Eszter: A Gromaticus poggyászából / 
Eszter Borsódy: From the Luggage of Gromaticus 
[2017] samott, lüszterezett, mázazott; kötél; 

egyenként: 30x20x20 cm / chamotte, lustred, glazed;
rope; 30x20x20 cm each
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