
Egy 
kiállítás

ékei

Kiállítások – műhelyek

A retrospektívnak szánt, Feketén-fehéren című bemu-
tató valóban Jermakov Katalin pályájának eddigi 
legfontosabb állomásait tükrözte. A példás igénnyel 
kiállított, szemet-lelket gyönyörködtető tárlatban az 
alkotó munkásságának gazdag és változatos művei 
tárultak elénk. Ám a változatossághoz egyfajta – 
a kezdetektől fogva – szigorú következetesség is 
párosul Jermakov munkáiban, ami harmóniájukban, 
kiegyensúlyozottságukban nyilvánul meg. E jelen-

ségnek látszólag ellentmond az erőteljes kontrasztok 
alkalmazása, melyek számos opusában fellelhetők, 
mégis abszolút koherensek. A kifejezés e módja tudatos 
választása a művésznek, meghatározó módon benne van 
ékszereinek szellemisége, filozófiája is. Zenei analógiával 
élve: Jermakov ékszerei olyanok, mint ahogyan Bartók 
Kontrasztok című művének második tételében a hegedű 
és a klarinét szólamai egymás tükörképeiként jelennek 
meg. 
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JERMAKOV Katalin: Ji-king nyakék II. (Inrō nyakék No. 2) – részlet | Katalin JERMAKOV: Ji-king necklace II (Inrō necklace No. 2) – detail
2014, ezüst-ébenfa intarzia, selyemzsinór, ében-gyöngyház korongok, függő: 8,5x3,5 cm
Fotó: Varga Gábor György

GONDOLATOK 
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ÖTVÖSMŰVÉSZ 
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(Gulyás Judit RétEgek című kiállítása. Semmelweis Szalon, 
Budapest, 2019. február 14. – március 10.)

KATONA SZABÓ Erzsébet
textilművész

A színek erőteljesebbé válnak, vízcseppekkel keve-
rednek, hígul az indigókék, beleolvad az ég színébe. 
Távolabb mintha egy tó lenne látható, hullámzani kezd, 
fel-felcsap a víz, majd elcsitul egyhangúan fodrozódva.

A formák elsimulnak, körbefog a szépség finom 
harmóniája.

Ha elmélkedésünket a harmónia és a nyugalom 
fehér rétjein befejezzük, akkor a szeretetről és a szere-
lemről is lehet szólni a Fehér szívlabirintus kárpit által 
megjelenített üzenettel, Gulyás Judit szavai szerint: 
„Szívlabirintusaim olyan tájat kutatnak, ami örök 
rejtelem, mivel egyedül Isten felségterülete. Szíveink már 
születésünkkor hordoznak olyan lenyomatokat, amelyek 
őseink traumatikus sérüléseit, katartikus örömeit, 
győzelmeit írják tovább. [...] Mint az ujjlenyomat, 
szívünk is tele van lenyomatokkal, amik életünk 
térképeiként bővülnek, gazdagodnak. Elképzeltem, 

milyen labirintusok lehetnek az ember szívében irányt 
mutatva: merre szabad az út, hol van zsákutca, és néha 
vissza is kell fordulni, talán többször is... Amikor két 
ember eggyé lesz, a két szívlabirintus illeszkedni kezd, 
de ehhez sok elakadást fel kell szabadítani, és meg kell 
tisztítani az utakat...”
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GULYÁS Judit: Elmozdulások VII. | Judit GULYÁS: Displacement VII
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Gulyás Judit

GULYÁS Judit: Fehér szívlabirintus | Judit GULYÁS: White heart labyrinth
2017, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 120x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn

1. Nagy Sándor: Az élet művészetéről. Budapest, 1911, 29–30. Idézi: Gellér Katalin: Etika 
és miszticizmus. In: Gellér Katalin – Keserü Katalin: A gödöllői művésztelep. Budapest, 
1987, 23., 19. jegyzet.



A jellemzően erőteljes, mégis finoman lágy, propor-
cionálisan és találékonyan megformált ezüstjei vilá-
gos és egyértelmű példái annak, hogy a vizuális nyelv 
minden más eszköznél hatékonyabban tudja közve-
títeni érzéseinket, gondolatainkat. Ugyanis a vizuális 
kommunikáció egyetemes és nemzetközi. Nem ismeri 
a nyelv, a szókincs vagy a grammatika korlátait. 
Érthető az írástudatlan és a pallérozott embernek 
egyaránt. Így válik az érzékelt látvány értelmezése 
egyúttal alkotó integrációs tevékenységgé. A művész 
alakítóképessége szerves egésszé formálja a tapasztalatot. 
Ez a formaadás alapiskolája, amelynek „formátlan” 

világunk zűrzavarában strukturális szempontból óriási 
a jelentősége. Jermakov Katalin korán felismerte, hogy 
a tárgyi művészet – hasonlóan a képzőművészethez – 
felbecsülhetetlen eszköze a nevelésnek is. 

Fontos megjegyezni, hogy ékszereivel – az esztétikai 
értéken túl – mit kíván közvetíteni az alkotó. Ugyanis 
klasszikus értelemben is beszédes műtárgyakról van szó, 
amelyek nem csupán legszemélyesebb, hanem intim 
tárgyaink közé is tartoznak. Eredendő rendeltetésük a 
puszta szépségükön vagy a tezaurálási szerepükön túl, 
hogy bensőséges hangulatunkat kifejező eszközök is. 
Az ékszer elsődleges célja, hogy beszédes legyen, azaz 

bizonyos üzeneteket közvetítsen környezetünk számára. 
E funkcióját szimbolikus jelekkel lehet mintegy 
„működésbe” hozni.

Erőteljes ellentétek egymáshoz való viszonyulása 
köszönt vissza a kiállításon szereplő majd minden tárgy-
nál: mindenekelőtt földi világunk kettősségét tükröző 
fekete és fehér, lágy és kemény anyagok, a férfi-nő 
kapcsolatra utaló négyzet és kör, homorú és domború 
felületek. Különféle színek, eltérő, de egymásba fonódó 
formák, az ezüst és – részben az emberiség őstörténete  
óta ismert – természeti anyagok felhasználásával egy-
másra ható kontrasztok feszülnek egymásnak, melyek 

végül – mintegy dialógust generálva – összeforrnak, 
egységesülnek. Az összetartozás jelképrendszere mani-
fesztálódik ezekben a munkákban, melyekben a régi 
kultúrák hagyományai, ezen belül motívumai testesül-
nek meg végtelenül letisztultan, napjainkra jellemző 
tömör megfogalmazásban. Műveinek számomra az 
egyik legmegkapóbb tulajdonsága, hogy nyugalmat 
sugárzó voltuk mellett igen dinamikusak.

Jermakov Katalin ékszerei tehát nem önmagukért, 
hanem valami általuk hordozott tartalom sejtetőiként 
fontosak. Jó példája ennek többek között az ikergyűrű, 
mely középkori gyökerű, de valójában a reneszánsz 
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JERMAKOV Katalin: Ji-king nyakék jádeláncon | Katalin JERMAKOV: Ji-king necklace on jade chain | 2007, ezüst, ébenfa, jáde, függő: 7,5x2,5 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Cordis nyakék (részlet) | Katalin JERMAKOV: Cordis necklace (detail) | 2017, ezüst, selyemzsinór, függő: 4x3,5 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Tollas nyakék
Katalin JERMAKOV: Necklace with feathers
2006, marabu- és gyöngytyúktollak, ezüstfüggők, Ø 18 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Opeia gyűrű
Katalin JERMAKOV: Opeia ring
2017, ezüst, legnagyobb átmérő: 3 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Selia gyűrű
Katalin JERMAKOV: Selia ring
2017, ezüst, legnagyobb átmérő: 3 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Válogatás a Mana-kollekció ékszereiből
Katalin JERMAKOV: Selection from the jewels of the Mana-collection
2017–2018, ezüst, selyemzsinór
Fotó: Varga Gábor György
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és formai összhangjával önmagában is üzenetet 
hordozhat. Együttes viselésük azonban metamorfózist 
eredményezhet, minek következtében egészen más 
közölnivalót sugározhatnak: képesek idomulni, de akár 
át is alakítani viselőjük karakterét. A kontrasztok ebben 
az esetben is kiemelt szerepet kapnak. A pozitív-negatív 
formák és felületek ötletes változatai, a díszítést kiváltó 
vertikális és horizontális irányok, a fekete ébenfa és a 
fehér ezüst szellemes kombinációi soha nem öncélúak. 
Mindegyik a teljességre, a végletekből kialakuló 
harmóniára utaló megfogalmazás.

Az elmúlt évtizedek gazdag termése mellett újabb 
alkotásokkal is találkozhattunk a B32 Trezor Galériában 
rendezett kiállításon. Közülük a legfeltűnőbb egy 
ébenfából és ezüstből készült nyakék, mely látszólag 
egymás mögé helyezett kisebb-nagyobb kockákból áll. 
Az optikai illúzióra épülő ékszer valójában nagyobb, 
mégis viselhető méretű lapok sorolásából jön létre. Az 
alul ébenfa, felül ezüst elemek sora úgy fonja körül a 
nyakat, hogy viselés közben az irányok megfordulnak, 

így hátul a fekete ében kerül felülre és az ezüst alulra 
úgy, ahogy az ismert Escher-grafikákon megjelenő 
fent és lent, fekete és fehér helyet cserélnek, majd a 
nézőpont változásával kiegyenlítődnek. Ez a tárgy, 
bár karakterében eltér a folyamatosan megújuló 
művész által eddig megteremtett formavilágtól, mégis 
kapcsolódik a korábbi tervezői szándékához, hiszen 
szintén az ellentétek közötti harmónia kereséséről szól.

Természetesen nem tisztem valamennyi mű 
felsorolása, értelmezése, minősítése, vagy elemzése. Ez 
a látogató dolga volt, aki elragadóan szép és tartalmas 
élményben részesülhetett, ha nemcsak a látványra 
fókuszált, hanem vette a fáradságot, és meg is fejtette 
Jermakov Katalin ötvösművész remekeinek titkait.

idejében vált divattá. Azok a példányok viszont, 
melyeket a kiállításon láthattunk, egészen mások, mint 
a 15–16. századi elődeik. Ötletesebbek, játékosabbak és 
a művész repertoárjából felvonultatott többi ékszerhez 
hasonlóan, variálhatóságukkal szinte alkotótárssá 
avatják viselőjüket. Ugyancsak említésre méltóak a 
feliratos gyűrűk, melyeknek megvan a maguk évezredes 
múltja. A körszimbólum akár a primitív napimádatban, a 
mítoszokban, a tibeti szerzetesek rajzolta mandalákban, 
városok alaprajzában, a korai asztronómusok szferikus 
elképzeléseiben, akár a modern vallásokban jelenik meg, 
mindannyiszor az élet legalapvetőbb vonatkozására, 
annak végső teljességére utal. Jermakov írásos körei, 
azaz feliratos gyűrűi sem akarnak mást inspirálni, mint 
egykori elődeik, megjelenésükben mégis korszerűek és a 
ma emberéhez szólnak.

Szintén ehhez a gondolathoz kapcsolódnak Jermakov 
legújabb sorozatának ékszerei, melyekben végtelenbe 
forduló körformák, térben tekeredő végtelen korongok 
kapnak hangsúlyos szerepet.

Igen figyelemreméltóak a Mana-sorozat egymáshoz 
kapcsolódó darabjai is, melyek nem a tradicionális 
garnitúra fogalmához kötődnek. A gyűrűhöz „illő” 
fülbevalópár, a nyakék vagy a karperec tartalmi 
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(Jermakov Katalin Feketén-fehéren című kiállítása. B32 
Trezor Galéria, Budapest, 2019. február 14. – március 14.)

ZOLTÁN Tamás
ötvös iparművész

JERMAKOV Katalin: Luxia nyakék (részlet) | Katalin JERMAKOV: Luxia necklace (detail) | 2017, ezüst, selyemzsinór, függő: 4x3 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Lallia nyakék (részlet)
Katalin JERMAKOV: Lallia necklace (detail)
2018, ezüst, selyemzsinór, függő: 5x5 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Nyakék „Hommage à M. C. Escher” | Katalin JERMAKOV: Necklace ‘Hommage à M. C. Escher’
2019, ébenfa, ezüst, kaucsuk, Ø 18 cm

Fotó: Varga Gábor György



és formai összhangjával önmagában is üzenetet 
hordozhat. Együttes viselésük azonban metamorfózist 
eredményezhet, minek következtében egészen más 
közölnivalót sugározhatnak: képesek idomulni, de akár 
át is alakítani viselőjük karakterét. A kontrasztok ebben 
az esetben is kiemelt szerepet kapnak. A pozitív-negatív 
formák és felületek ötletes változatai, a díszítést kiváltó 
vertikális és horizontális irányok, a fekete ébenfa és a 
fehér ezüst szellemes kombinációi soha nem öncélúak. 
Mindegyik a teljességre, a végletekből kialakuló 
harmóniára utaló megfogalmazás.

Az elmúlt évtizedek gazdag termése mellett újabb 
alkotásokkal is találkozhattunk a B32 Trezor Galériában 
rendezett kiállításon. Közülük a legfeltűnőbb egy 
ébenfából és ezüstből készült nyakék, mely látszólag 
egymás mögé helyezett kisebb-nagyobb kockákból áll. 
Az optikai illúzióra épülő ékszer valójában nagyobb, 
mégis viselhető méretű lapok sorolásából jön létre. Az 
alul ébenfa, felül ezüst elemek sora úgy fonja körül a 
nyakat, hogy viselés közben az irányok megfordulnak, 

így hátul a fekete ében kerül felülre és az ezüst alulra 
úgy, ahogy az ismert Escher-grafikákon megjelenő 
fent és lent, fekete és fehér helyet cserélnek, majd a 
nézőpont változásával kiegyenlítődnek. Ez a tárgy, 
bár karakterében eltér a folyamatosan megújuló 
művész által eddig megteremtett formavilágtól, mégis 
kapcsolódik a korábbi tervezői szándékához, hiszen 
szintén az ellentétek közötti harmónia kereséséről szól.

Természetesen nem tisztem valamennyi mű 
felsorolása, értelmezése, minősítése, vagy elemzése. Ez 
a látogató dolga volt, aki elragadóan szép és tartalmas 
élményben részesülhetett, ha nemcsak a látványra 
fókuszált, hanem vette a fáradságot, és meg is fejtette 
Jermakov Katalin ötvösművész remekeinek titkait.

idejében vált divattá. Azok a példányok viszont, 
melyeket a kiállításon láthattunk, egészen mások, mint 
a 15–16. századi elődeik. Ötletesebbek, játékosabbak és 
a művész repertoárjából felvonultatott többi ékszerhez 
hasonlóan, variálhatóságukkal szinte alkotótárssá 
avatják viselőjüket. Ugyancsak említésre méltóak a 
feliratos gyűrűk, melyeknek megvan a maguk évezredes 
múltja. A körszimbólum akár a primitív napimádatban, a 
mítoszokban, a tibeti szerzetesek rajzolta mandalákban, 
városok alaprajzában, a korai asztronómusok szferikus 
elképzeléseiben, akár a modern vallásokban jelenik meg, 
mindannyiszor az élet legalapvetőbb vonatkozására, 
annak végső teljességére utal. Jermakov írásos körei, 
azaz feliratos gyűrűi sem akarnak mást inspirálni, mint 
egykori elődeik, megjelenésükben mégis korszerűek és a 
ma emberéhez szólnak.

Szintén ehhez a gondolathoz kapcsolódnak Jermakov 
legújabb sorozatának ékszerei, melyekben végtelenbe 
forduló körformák, térben tekeredő végtelen korongok 
kapnak hangsúlyos szerepet.

Igen figyelemreméltóak a Mana-sorozat egymáshoz 
kapcsolódó darabjai is, melyek nem a tradicionális 
garnitúra fogalmához kötődnek. A gyűrűhöz „illő” 
fülbevalópár, a nyakék vagy a karperec tartalmi 
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(Jermakov Katalin Feketén-fehéren című kiállítása. B32 
Trezor Galéria, Budapest, 2019. február 14. – március 14.)

ZOLTÁN Tamás
ötvös iparművész

JERMAKOV Katalin: Luxia nyakék (részlet) | Katalin JERMAKOV: Luxia necklace (detail) | 2017, ezüst, selyemzsinór, függő: 4x3 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Lallia nyakék (részlet)
Katalin JERMAKOV: Lallia necklace (detail)
2018, ezüst, selyemzsinór, függő: 5x5 cm
Fotó: Varga Gábor György

JERMAKOV Katalin: Nyakék „Hommage à M. C. Escher” | Katalin JERMAKOV: Necklace ‘Hommage à M. C. Escher’
2019, ébenfa, ezüst, kaucsuk, Ø 18 cm

Fotó: Varga Gábor György


