
� Csoportos ékszerkiállítás nyílt a Bartók Béla úti
K.A.S. Galériában 2017 októberében. A nagyszabású
Ékszerek Éjszakája Budapest fesztiválról e lap 2017/1.
számában már beszámoltam korábban. Miután a mû -
vészekbôl álló kis létszámú szervezôcsapat energiáját
felôrölte a fesztivál szervezése, biennáléstruktúrában
határozták el annak távlati mûködtetését. Az új kon -
cepció részeként a folytonosság fenntartásának igé -
nyével a közbülsô években csupán egy-egy csoportos
tárlattal fogadják a közönséget. 2017 köztes év volt,
ezért állhatott elô a címben szereplô képlet. Az idô zí -
tés is módosult, a korábbi évek november eleji hét vé -
géje helyett az októberi Design Hét idejére került.1

A bejáratott white cube kortárs képzômûvészeti ga -
léria terében hosszú fehér asztalokon, fekete babá -
kon, illetve a falakon installált ékszerek szépen kom -
ponált látványát értelmezô fotók egészítették ki.  

A cím – 42 karát – és a prezentált mûvek értelme -
zésére a szervezôk rövid szöveget mellékeltek, mely
nem csupán a falakon volt olvasható, hanem emlékbe
elvihetô képeslapokon is, a hátoldalon a kiállítók név -
sorával. Mindez marketingötletként sem utolsó! A
szövegben ezt olvashattuk: „Mindannyian keressük a
végsô választ. Az életrôl, a világmindenségrôl meg min -
denrôl. Mindenki a maga módján próbálja megoldani ezt
a feladatot, Douglas Adams Galaxis útikalauz stoppo sok -
nak címû mûvében a Bölcs Elme nevû számítógép például
kiszámolta. Szerinte a válasz 42. A tudósok kutatnak, a
filozófusok elmélkednek, az ékszertervezôk pedig ékszere -
ket terveznek és készítenek, hogy közelebb kerülhessenek a
megoldáshoz. Próbáljuk meg most az ô szemükön keresz -
tül nézni az életet, a világmindenséget meg mindent. Nem
ígérjük, hogy megkapjuk a végsô feleletet, de azt igen,
hogy kapunk 42 db igen érdekes választ.”             

A 42 tehát a részt vevô mûvészek száma, s a 42 mint
a 24 pandanja az ötvösség kontextusában eleve a szín -
aranyhoz kapcsolt jelentéstöbblet, a 24 karát frics ká ja.
A gondolat egyszerre játékos és filozofikus, min den
szempontból telitalálat. E játékba a kiállítást meg nyi -

tó Tóth Krisztina író, költô is beszállt személyes em -
lékeibôl is szemezgetô szövegével. 

Változatos, sokszínû együttest láthattunk, egyfajta
best of válogatást, mivel feltûntek az elôzô évek díja -
zott munkái is; a kapcsolódó információkat a tárgy -
fel iratokon a szervezôk külön kiemelték. A kiállított
munkák tételes elemzése sajnos szóba sem jöhet, csu -
pán szemezgetni tudok. A mûvek sorában elsôként
Péter Vladimir Lovas nyakéke érdemelt dicséretet: a
jellegzetes stílusában megformázott lovacska hátán
egymás kezét fogó emberpár, ám az ezüstszobrocska
a századelôs gyermekjátékok módjára szinte minden
elemében mozgatható. A paripa a fejét, farkát emelni
képes, sôt baktatni, ügetni és vágtázni is tud, miköz -
ben lovasai lábukat a tempóhoz igazíthatják, azaz -
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hogy viselôjük igazíthatja, ha játékos kedve tartja. Bá -
jos könnyedségéhez precíz technológiai kivitelezés
társult, ami a mester gazdag életmûvében az utóbbi
évek leginvenciózusabb darabjává avatja e munkát.
Péter Vladimir a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
(korábbi nevén Magyar Iparmûvészeti Fôiskola, majd
Magyar Iparmûvészeti Egyetem) fémmûves szakján
ékszertervezôk generációit oktatta, köztük az e he -
lyütt vele kiállítók döntô többségét, ugyanakkor rit -
kán szerepel tanítványaival közös tárlaton. E körül -
mény is növelte a darab jelentôségét. Közelében Ge ra
Noémi Piros víz címû gyûrûjének kubista szögletes -
ség gel hajtogatott ezüstformája stilizált sziklaalak -
zatként hatott, melyrôl japángyöngybôl való piros
zuhatag ömlik alá a gyûrû-szikla öblébe. Az alkotó
szabadidejében sziklamászó: mûvészien varázsolta
ter mészeti élményét absztrakt ékszerré. E darab Gera
ar tisztikus gyûrûinek sorába illeszkedik. Bodor Ber -
nadett Gyûjtôszenvedély címû nyakéke négy, koncent -
rikus, fekete gombokból fûzött láncból áll; záródása
„hátulgombolós”. Mondanivalójához jól illeszkedik
robusztus, már-már brutális megjelenése, mely egy -
szersmind humort áraszt, mivel a gombok sokasá gá -
ból eredô túlzó látványa tökéletes érzékeltetôje a gyûj -
tési hév által vezérelt, vágyainak megálljt paran csolni
képtelen gyûjtôi attitûdnek. Rendkívül kife je zô darab
csakúgy, mint az elôzô. A komplett narratívákat, je -
lentéseket, gondolatiságot sugárzó ékszereket a ha -
gyományos ékszerek világában hiába is keresnénk, az
ilyesmi a mûvészi ékszeropusok sajátja. Kárpáti Ró -
bert Baba címû kitûzôje a 2016-os fesztivál Gyûjtôi
Díját kapta, míg Tóth Zoltán Capoeira – Full Contact
gyûrûje 2015-ben nyert Alkotói Díjat. Mindkettôt el -
sôsorban kifejezôerejének és szimbolikájának fontos
elemei: szobrászi kvalitásai avatták maradandóvá.

Marosi László Konstruktív nyakékének geomet ri kus
testekbôl formált függeléke egy valós modernista épü -
let tömegalakítását transzformálta ékszer léptékbe. Az
épület megjelenésére rímelô változatos anyagaival,

Péter Vladimir: Lovas nyakék / 
Vladimir Péter: Necklet with Horse
2017, ezüst, selyemzsinór, öntött, montírozott,
szerelt, függô: 6x7,5x1 cmFo
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színeivel szépen illusztrálta, hogy a különféle mûvé -
szeti mûfajok között elmosódóban a határvonal, s mi
több, ezt a szomszédos falon fotómontázs is illuszt -
rálta. Az 1970-es évek mediatizált mûvészete nyitott
utat az efféle szabad játéknak, mely éppen ezzel nyû -
gözi le szemlélôjét: csak a mûvészi látásmód képes ar -
ra, hogy az egymástól ilyen léptéktávolságban létezô
tárgyak között asszociációs hidat teremtsen. Marosi
2014-es, emlékezetes önálló tárlatán is élt a lépték vál -
tásban rejlô asszociációs lehetôségekkel: akkor pél dá -
ul kiállított beton ékszerei, valamint kôkorszaki men -
hirek és budapesti városképek között húzott hasonló
asszociációs íveket preparált fotói segítségével.2

A szomszédos asztalon kiállított, egyenletesen ma -
gas színvonalú mûvekbôl nehéz bármit is kiemelni.
Visy Dóra elegáns AzzurrOro láncnyakéke absztrakt

formákra hajlított szemekbôl áll, melynek látványos -
ságát színkontrasztok is fokozzák. Kecskés Orsolya
Gyöngyöt a disznók elé címû függôje apró domborított
lemezkéinek tömegével a kagylótelepek látványára
emlékeztet, miközben minuciózus részletekkel van
teli. Ádám Krisztián könnyed, egyben felettébb lát vá -
nyos áttört Fülbevalója tervezési, technikai szem pont -
ból bravúros. 

A negyedik asztalon is voltak emlékezetes opusok.
Huber Kinga Fejem felett az ég – beborult címû nyak -
ékének függelékén stilizált ezüstfelhô készül csapa -
dékterhétôl megválni. Utóbbit lapis lazuli gyöngy fü -
zérek szemléltetik. A stilizálás nem nélkülözte a hu -
mort sem. A humor kulcseleme Lôrincz Réka Pearl
Pills címû brossának is, mely tökéletes ötvöstechnikai
imitációja egy gyógyszertári tablettalevélnek, mely -
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ben ezúttal gyöngyök sorakoznak. Fogyasztáskritikus
üzenete egyértelmû. Attraktív darab a frissen dip lo -
mázott Tengely Nóra Present Continuous címû nyak -
éke, melyen az apró szemû és feketített láncsorok
rendjében fehér corianelemek keltenek zavart: ben -
nük a láncsorok – mintha különös interferencia érné
ôket – eltérítôdnek, majd kilépve ismét szabályos rend -
ben hullanak alá. A mûvész egész sorozatot szentelt a
láncokba beékelhetô szabálytalanságok lehetôségei -
nek.3 Tervezési és kivitelezési szempontból is ki emel -
kedô mû Varga Viktor Infinity 2.0 függôje, melynek
elképesztô technikai részleteivel a mûvész tovább tö -
kéletesítette az aprólékos óraszerkezetekkel rokon,
mérnöki szemléletû ékszer belsô elemeinek mozgá -
sát. Az elemek ugyanis többszörösen elfordíthatók,
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Infinity 2.0, függô /

Viktor Varga: 
Infinity, 2.0. Pendant
2015, ezüst, arany,
rozsdamentes acél,
csapágyazott és

montírozott, függô:
6,8x5,7x1,9 cm



mozgatásuk közben egy belül futó aranygolyó guru -
lását segítik, de statikusan kiállítva mindez nem volt
látható. Az elsô Infinity 2010-ben készült el. Mind -
kettôhöz tartozik egy-egy, a mûködését és a készíté sé -
nek bonyolultságát szemléltetô kisfilm. Sajnos azon -
ban ez alkalommal egyik sem került a mû mellé.

A babákra a színpadiasabb ékszerek kerültek. Kö -
zü lük Börcsök Anna Modern páncél – Királyné mellé nye
címû mûvét kell kiemelni. Az e darabot is tartalmazó
rozsdamentesacél kollekciójával 2016-ban különdíjat
nyert.4 Mellette Németh Krisztina és Németh Or so -
lya egy-egy látványos ékszere szerepelt.

A falakon bemutatott munkák a kortárs testékszer
mûfajának különbözô irányzatait idézték. Bár Buzás
Andrea ötletesen installált Maréknyi szeretet címû
alu mínium szívgyûrûje hagyományos gyûrû, mellette
Silling Zsófia Monomateriál kézékszerének rézgömbje
az egész kézfejet magába rejtve és csupán egy ujjat
szabaddá téve feszegette a testékszer fogalmának ha -
tá rait. E mûfaj az 1970-es években jelent meg Nyu gat-
Európában, és nemzetközi szinten kanonizált mûvek
sora bizonyítja létjogosultságát. Míg e munka csak
fotón szerepelt, Fábián Veronikának a 2016-os fesz ti -
vál diákpályázatán díjnyertes mûve, a Jewellery Is My
Best Friend tárgyi valójában és a viselést szemléltetô
fotójával együtt került kiállításra.

Természetesen hosszan folytathatnám a további
kvalitásos mûvek sorolását. Helyette elismerés és kö -
szönet a szervezôknek a színvonalas tárlatért!

SIMONYI ISTVÁN
mûvészettörténész

Jegyzetek
1. Több kiállítás, illetve nyitott mûhely is kínált kortárs mûvészi

és designékszereket a méltatott tárlattal egyidejûleg, ám ezek

a Design Hét Budapest hivatalos programsorába tagozódtak.
Többek között: FISE35 art.craft.design, B32 Galéria és Kultúr -
tér, 2017. szeptember 13. – október 9.; H6. Kortársékszer-
kiállítás, FUGA Budapesti Építészeti Központ, 2017. október
5–14.; Studio AADAAM.

2. Marosi László ékszertervezô Konkrét világ címû kiállítása,
Filter Galéria, 2014.

3. Ilyen tárgyak sorával szerepelt az említett H6 tárlaton a H6
Contemporary Jewellery Group egyik tagjaként.

4. Képét és ismertetését lásd: Magyar Iparmûvészet, 2017/1.

(42 KARÁT. Ékszerek Éjszakája Budapest III. K.A.S.
[Kortárs Alkotók Stúdiója] Galéria, Budapest, 2017. ok -
tó ber 3–10.)
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Marosi László:
Konstruktív, koncepció /

László Marosi:
Constructive. Concept

2017

Marosi László: Konstruktív, nyakék / László Marosi: Constructive. Necklet
2017, bocote-fa, stabilizált színezett bükk, makassar-ében, rozsdamentes acél,
ezüst, acél sodrony, ragasztott, préselt és vegyes technika, függô: 7,8x3x1,9 cm 


