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Kiállítások – műhelyek

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 2019. május 
9-től a Vigadóban látható kiállítást szervezett a nem 
akadémikus köztestületi iparművész tagok munkáiból. 
A tárlat mintegy 120 művet mutat be designerek, 
belsőépítészek, formatervezők, textil-, kerámia-, üveg-, 
ötvös- és grafikusművészek utóbbi tíz évben készült 
munkáiból. Az alábbiakban a kiállítás kurátorainak 
ajánlását közöljük.

A Mestermunkák című kiállításra a kiírási feltételek 
alapján három online elküldendő felvételt vártunk a 
művészek munkáiról. Ebből választottunk, mindenkitől 
legalább egy mű bekerült. Mind értékes munka, és 
magukon viselik a korszak jellemző tulajdonságait.  

Huszonnyolc évig tanítottam a Magyar Iparművészeti 
Főiskolán (a mai nevén Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen), és tanúja voltam annak, hogy az oktatás 
a gyári tervezésre való felkészítéstől hogyan ment át a 
kis műhelyekre, műtermekre koncentráló tendenciákig. 
Az iparművészeti egyetem megtartotta ‒ legalábbis a 
legutóbbi időkig ‒ ezt a műhely- és gyakorlatcentrikus 
szemléletét, ami feltétlenül látszik ezeken a munkákon. 
A tevékenység a designtól eljutott a kézműves 
alkotásokig. A kiállításon ez a változás jól követhető. 
Lehet azt mondani, hogy az eredmény jó, illetve rossz, és 
lehet szeretni vagy nem szeretni; az viszont egyértelmű: 
ez ma a helyzet. Összehasonlítva a világ más pontjain 
végbemenő folyamatokkal, a magyar iparművészet 

markánsan mutatja  a szakma- és műhelycentrikus, 
technikai ismeretekre építő hozzáállást. 

Nem egy-egy alkotónak a saját oeuvre-jére koncent-
ráltunk, hanem ezzel a teljességre törekvő szakmai 
merítéssel egy olyan képet szeretnénk adni, amit nem 
lehet nem tudomásul venni. Felmerül a kérdés, hogy 
amit ma terveznek az iparművészek, milyen igényeket 
tud kielégíteni – hol a helyük a társadalomban? Úgy 
vélem, hogy elsősorban az egyediségre és a kuriózumra 
vágyó közönség igényét elégítik ki. Azt hiszem, mára 
elmondható, hogy a magyar iparművészet jelen története 
bizonyos értelemben a kiváltságosok történetévé vált. 

Az iparművészeti tárgyak eladási lehetőségei 
drasztikusan csökkentek, a magyar műtárgy-értékesítés 
piacára az iparművészet nem jutott be. Az iparművész 
saját kapcsolati rendszerén keresztül próbálja megtalálni 
közönségét. Ugyanakkor ezen a kiállításon is vannak 
tablók, amik már létező, felállított vagy beépített mun-
kákról készültek; az építészek és a művészek dolgoznak, 
időnként megtaláljuk egymást. Inkább ezek esetleges-
sége az, ami nyugtalanító. A tervbe vett két szakmai 
napon találkozásokat szervezünk rész ben a fiatalabb 
generáció képviselőivel. A magam részéről vízválasztónak 
gondolom ezt a kiállítást: keresztmetszetnek, ahonnan a 
tanulságok levonása után to vább lehet lépni. 
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Az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tago-
zatának megbízására, Szávoszt Katalinnal közösen, 
mint a nem akadémikus köztestületi tagok képviselői 
vállaltuk a kiállítás szervezését. Célunk az volt, hogy 
az a szellemi és gyakorlati ismeretanyag, amely a 
művészek munkáin keresztül tükröződik, valamint 
gondolkodásuk, mindennapi tevékenységük, tervezői 
hozzáállásuk minél szélesebb körben nyilvános legyen. 
Fontosnak tartom, hogy ezen a kiállításon a kultúra, 
a gazdaság, a kereskedelem szereplői és az érdeklődők 
is lássák, tapasztalják, érezzék, hogy az iparművészeti 
tevékenység figyelmet érdemlő és igénylő művészeti 
ág, amely jelentősen befolyásolja tárgyi, környezeti 
és érzelmi kultúránkat, valamint életünk minőségét. 
Azt kívántuk bemutatni, hogy ezeket az elismert 
életművekkel rendelkező mestereket a mai viszonyok 
között milyen iparművészeti feladatok foglalkoztatják. 
Felhívásunkat is ennek megfelelően fogalmaztuk 
meg: „...az utóbbi tíz évben készült, olyan megvalósult 
munkákat várunk, amelyek építészethez, külső és belső 
környezetünk alakításához, a jelen új megközelítéseihez 
kötődnek. Várjuk a belső késztetésből fakadó, saját 
kezdeményezésű, a megszokottal szembeni egyedi 

stúdiómunkákat, amelyekben az egyéni formaalakítás 
sajátos technológiához, struktúrákhoz, motívumokhoz, 
anyagfelhasználásokhoz kötődik. Olyan munkákat is 
kiállítunk, amelyek nem feltétlenül alkalmazott művészeti 
tárgyúak, hanem különböző anyagok sajátosságaiból 
kiindulva képzőművészeti vonatkozásúak; találkozások 
az ismeretlennel, és ettől lehetnek izgalmasak.” A 113 
nem akadémikus köztestületi tagból 74-en jelentkeztek 
210 munkával, ebből 120 alkotást állítunk ki. A 
kiállításon hangsúlyosan vannak jelen építészeti, 
formatervezői, grafikai, kerámia-, porcelán-, ötvös-, 
textil- és üvegmunkák. Ennek a kiállításnak szakmai 
népszerűsítő célja is van. 2017-ben a Műcsarnokban 
volt egy jelentős iparművészeti bemutató az MMA 
úgynevezett Nemzeti Szalon sorozatában (Körülöttünk 
‒ Iparművészeti és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon, 
2017. április 22. ‒ augusztus 13.), majd 2018-ban 
Pécsett (Támogatott művek az iparművészetben, Zsolnay 
Negyed, m21 Galéria, 2018. szeptember 14. ‒ október 
8.). Ebbe a sorba illeszkedik ez a kiállítás is. Véleményem 
szerint a művészeknek kötelességük, hogy időnként 
kiálljanak műveikkel az emberek elé, színt kell vallaniuk 
hitükről, gondolataikról, szakmai elkötelezettségükről 

GOTHÁRD Erzsébet: Pesti Vigadó – a rekonstrukció fotóanyaga | Erzsébet GOTHÁRD: Pesti Vigadó – photo documentation of the reconstruction
2008–2013
Fotó: Szőllősi Mátyás
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vagy éppen gyarlóságukról, vállalva a felhasználók és a 
kritika megnyilvánulásait. 

Az iparművészet és tervezőművészet jelen van 
mindennapi életünkben, eszközkultúránk alakításában. 
Változik a környezetünkhöz, eszközeinkhez való viszo-
nyunk, sőt egy adott tárgy esztétikai minőségéről 
vallott felfogásunk is. Felelősek vagyunk a tárgyak 
vizuális megjelenéséért, mert az jelentősen befolyásolja 
egy iparművészeti alkotás használati értékét, haszná-
lati teljesítményét, használati kapcsolatait és verseny-
képességét is. Új termékekre, új tartalmi és formai 
megközelítésekre van szükség. Bármennyire kötődünk 
is a tegnaphoz, az esztétikum, a technológia, a funkció 
viszonylataiban korszerűnek kell lennünk. Természetesen 
az iparművészetben a hagyomány is kaphat olyan új 
tartalmakat, formákat, amelyek előremutatóak. 

Az iparművészeti tervezés több mint kreatív 
ötletelés. A művésznek a megoldási lehetőségeken 
túl foglalkoznia kell filozófiai, pszichológiai, erkölcsi 
és érzelmi kérdésekkel is. Meg kell keresnie a feladat 
hangsúlyos elemeiből a használathoz kötődő szellemi 
és racionális (gazdasági, kereskedelmi, technológiai) 
támpontokat, és azok gyakorlati alkalmazásának 
lehetőségeit. Foglalkoznia kell a tervezendő feladat 
korábbi megoldásaival, a korszerű anyag kérdésével, a 
rendeltetéssel ‒ hogy alkalmas legyen a funkcióra; a 
nyitottság, a variálhatóság és a mobilitás szempontjaival. 
Foglalkoznia kell továbbá a tartósság, az avulás 
problémáival. A feladat megoldásának ki kell térnie a 
szokásos megjelenések felülírására, az eltérő igények 
követésére, valamint a létrejövő termék használati 
értékének megteremtésére. 
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SISA József: Stációk IV. | József SISA: Stations IV
2017, vörösréz, rekeszzománc, 13x13 cm
Fotó: Sisa Balázs

ROZMANN Ágnes: The harmony of silence – Homage to John Cage (A csend harmóniája – John Cage emlékére)
Ágnes ROZMANN: The harmony of silence – Homage to John Cage
2015, papír, vegyes digitális technika, 100x70 cm
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SISA József: Stációk IV. | József SISA: Stations IV
2017, vörösréz, rekeszzománc, 13x13 cm
Fotó: Sisa Balázs

ROZMANN Ágnes: The harmony of silence – Homage to John Cage (A csend harmóniája – John Cage emlékére)
Ágnes ROZMANN: The harmony of silence – Homage to John Cage
2015, papír, vegyes digitális technika, 100x70 cm
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Ezt a kiállítást a különböző szakterületek párbeszédének 
is tekintem, és azt is várom, hogy felerősödjön a felelős, 
minőségi, kritikai hozzáállás, amire szerintem minden 
alkotónak szüksége van. Reményeim szerint ez a kiállítás 
a különböző művészeti ágak képviselőit összehozhatja, 
az alkotók egymásra jobban odafigyelve, személyes 
kapcsolatokat építve, a saját művészetüket, művészeti 
területüket gazdagíthatják. Ennek hasznosságát, az 
építészeti üveghez, a restaurátori munkáimhoz, az 
iparművészeti galériát (Hefter Galéria, Pannonhalma) 
alapító és működtető tevékenységemhez kapcsolódva, 
nap mint nap tapasztalom. 

A kiállítás időtartama alatt szakmai napokat 
rendezünk. Meghívunk gazdasági szakembereket, 
művészeti vonatkozásokra odafigyelő építészeket, 

művészeti ágak képviselőit, galériákat, várunk továbbá 
mindenkit, aki az iparművészet iránt érdeklődik. 
Szeretnénk feloldani a generációs különbségekből 
fakadó elszigeteltségeket is, ezért igyekszünk minél több 
fiatal alkotót is bevonni, köztük az MMA ösztöndíját 
elnyert tervezőket is. 

HEFTER László
üvegművész

(Mestermunkák. A Magyar Művészeti Akadémia nem 
akadémikus tagjainak kiállítása. Pesti Vigadó, Budapest, 
2019. május 9. – június 19.)

A cikk képanyagát az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata 
bocsátotta rendelkezésünkre.
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ZELENÁK Katalin: Egy fragmentum metamorfózisa
Katalin ZELENÁK: Metamorphosis of a fragment

2017, gyapjú, selyem, pamut, francia gobelin, 160x150 cm
Fotó: Kocsor László

POLYÁK János: Környezetmintázat – Házam
János POLYÁK: Environment pattern – My house
2018, kézzel épített, színezett és festett samottmassza, 21x17x19 cm
Fotó: Polyák János

TIHANYI Zsuzsanna: Sebezhetetlen 
Zsuzsanna TIHANYI: Invulnerable
2015, kőagyag, egyéni technika, magasság: 35 cm
Fotó: Tihanyi Zsuzsanna

PASQUALETTI Eleonóra: A kút | Eleonóra PASQUALETTI: The well | 2017, textil, haute lisse, 87x118 cm
Fotó: Olajos Ilka
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