
BLAZSEK GYÖNGYVÉR KIÁLLÍTÁSA
Zsom békszék, zsom bckülőke, zsom bó: A zsoml^éksas (Carex 

data) sa rj id  epéből kivágou, többé-kevésbé korong alakú 
ülőke.
Tavasszal, amikor a víz visszahúzódott, vagy ősszel, amikor 
az iszap megfagyott, a zsombékot gyökcrzctcvel együtt ásó
val vágták ki. a gyökér közé szorult iszapot, homokot kirázták 
vagy kiáztatták, majd a íevélzetet levágták rövidre és egye
nesre. Sásával lefelé fordítva kiszárították, és ezzel kész is volt. 
Leginkább a tűz körüli üldögéléshez használták.
Eltűnésében a 1er sapolásnak igen jelentős része van, men el
fogyott a megfelelő méretű zsombék. ugyanis egy-egy zsom- 
békszéknek alkalmas sarjtclep kora akár száz év is lehet

Nem hiszek a szabad és az alkalmazott művészet olyan 
összehasonlításában, amely minőségük különbözőségéből 
indul- ki. Meggyőződésem, hogy művészet csak egyféle 
van. Minősége nem attól függ, hogy mivel gyakorolják, 
hanem csak attól, jő művészet-e vagy rossz.

Ezért nem tetszik, hogy a vizuális művészetek egy 
részét -  megkülönböztetve -  iparművészeinek nevezzük. 
Nem mintha a szavaknak ebben a kérdésben Lúl nagy 
jclentőségetmlajdonitaniék, de a szokás a szóhasználattal 
minősít is. Alacsonyabbrendűnck ítéli az esztétikai érték 
teremtésén rűl praktikus célokat is szolgáló produkciót.

I la megkülönböztetünk, jó ha tudjuk, hol a határ: hol 
válik a tárgy iparművészeti alkotássá, honnan számít az 
iparművészeti tárgy művészeti objektumnak. Ilyen határok 
azonban kijelölhetetlenek, felesleges őrizni őket.

Magyarországon az elosztással működő struktúrában 
nem kellett szépet, igényeset gyártani. Az ipar nem fogadta 
partneréül a művészeket. Maradt számukra az alkalmazotti 
státusz vagy a kívül maradás, az önálló alkotás-gyártás lehe
tősége. Az intuitív szellem nem tehetett mást; vállalta a 
házi manufaktúra szűk kereteit.

Cserébe megszabadult a gyártmánnyá fejlesztés eró
ziójától, és művészi igényességgel gyártott használati tár
gyakat. Mik akkor e különös konstelláció szülöttei? Ipari 
termékek nem lehettek; maradt a másik lehetőség: funkcio
nális, egyedi (iparművészed alkotások.

Hiszek abban, hogy lesz magyar ipar, amely jó minősé
gű, szép tárgyakat állít elő. Biztos vagyok benne, hogy a 
túrgytervező művészek manufaktúrákban edzett, különös 
életű csapata ehhez készen áll. Dolguk addig is rengeteg. 
M un kával kell életben tartaniuk, hogy továbbadható le
gyen örökségük, a magyar tárgykultúra hagyománya.

Blazsek Gyöngyvér kiállítása ennek gyakorlatát mutat
ja be. Tervei, tárgyai gyökereikkel a természetbe és feledés
re ítélt hagyományainkba kapaszkodnak. Nemcsak búto
rok, hanem grafikák és plasztikák; egy művész gesztusai. 
Mesterséges lények; a múlt követei a jövőben. Formálásuk 
mentes a „piaci megfontolásoktól, a technikai elvárások 
kompromisszumaitól”. Megvalósulásukat barátok segítet
ték, kezük nyoma által mind jelen vannak bennük.

199b. december 7.
Deák László VIRÁGÁLLAT, TENGERI CSILLAG és TENGERI SÜN; 

(vesszőből font tárolók és ülőkék)
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B lazsek G yöngyvér rajz- és bú torkiá llításáról (VAJH. De
sign G aléria, 1 9 9 6 dec. 7 ,— 1997ja n . 1 5 )  tavalyi negyedik 
szám u n kban  ad tu n k hírt. Ezúttal részletesebben  szeret
n énk bem utatn i a  kiállított anyagot. A kiállításon  is szerep
lő  zsotn békszék B lazsek  G yöngyvér szám ára  a z t a  bútor- 
id eált testesíti meg, am ely  fe lé  m üveivel törekszik, azért 
választotta leírásban  és tárgyi m ivoltában  is m ottóul. A 
zsotnbékszék, m elyet a  látogatók kipróbálhattak, n em csak  
sz á z  évig nőtt, am íg h aszn álhatóvá érett, d e a  h aszn ála t
ban  is közel an n y i állhat m ögötte. A körn yezetével való 
eleven kap cso lata  m a is olyan , m int volt élőlényként.

A k iá llítá si an y ag b ó l n éh án y  bú tor v ázlattervén ek  
részleteit és D an ka István n ak a  kiállításon  készített fo tó it  
m utatjuk be. A m egnyitóra D eák L ászló írt bevezetőt, és  
kérésü n kre a  m ostani ism ertetéshez fű z ö tt ú jabb  m egjegy
zéseket. Ebben a z  ism ertetésben B lazsek  G yöngyvér keserű  
sora i is olvashatók. Egyéves m u n káját, m elyet sok  bará t 
ön zetlenü l segített tárgyiasu ln i és am ely  a z  1100 éves évfor
dulót is hivatott volt köszönten i, a  legn agyobb szakm ai 
közön y fo g a d ta . Egy követ hajítottam a vízbe -  m on dja -  
és megrettenve meredek a rezzenetlen víztükörre. (G J.)

Csak egyvalamit nem sikerült elfogadtatnia. Helyesebben 
szólva nem mindenkivel sikerült. És ettől egy kicsit keserű 
lett az egész. Mert Gyöngyi úgy gondolta, végre szabad, 
nem kötik gúzsba, arra meg)' amerre szeretne. Segítőket 
is talált ehhez, akik vállalták, hogy megvalósítják gondo
latait. Úgy érezhette most nem korlátozza megrendelői 
igény, üzleti érdek, kivitelezői haszon, a jól ismert, utálatos 
fogalmak.

Nagy kedvvel látott munkához. Kaptam tőle kará
csonyra egy szép füzetet. Kemény kötésűt, selymesfényű, 
enyhén bordázott barna lapokkal. A lapokra rajzolta ötle
teit. elképzeléseit színes ceruzával, tollal. Megtelt velük 
majd minden oldal.

Feladatot is kaptam a füzet mellé: válasszam ki melyik 
tetszik legjobban, mi készüljön el a kiállításra. Л tesztelésbe 
barátainkat is bevonta, egész ceremónia alakult a váloga
tásból. Mindenki javasolhatott, kérdezhetett, kritizálhatott, 
míg lassan kiválasztódtak a megvalósításra jelöltek. Vala
mennyi természeti forma, élő. vagy élettelen, puha, vagy 
kemény természetes anyagokból kigondolva. Fűzfavessző
ből fonott, fából készülő, üveggel, kerámiával gazdagított.

Kitűnő kertész barátunk sokat segített. Finom érzékkel 
ismerte fel a tárgyaknak azonos ízt kölcsönző esszenciát, 
és tette teljessé adományával a felkészülést. Ő ajánlotta 
fel bemutatásra a zsombék-széket, az. emberi használatba 
vett természeti képződményt. Ez később a kiállítás mottó
jává vált olyan szépen mutatta mindennek a forrását amit 
Gyöngyi bemutatni akart. (Ráadásul a lexikon ehhez a cím
szóhoz olyan magyarázatot fűzött, amelynél hívebben sem
mi sem írja le napjaink hivatalos kultúrpolitikájának lénye
gét) Л kiválasztott tervekkel házalni indultunk. Elmentünk 
iparos barátainkhoz, ismerősökhöz, vagy csak munkájuk
ból ismertekhez, megkértük őket segítsenek. Minden tárgy
nak megtaláltuk a mesterét. Úgy vállalták a gyártást, hogy 
azt keresték, hol tudnak ők is hozzátenni valamit, ami gaz
dagít.

Á.RVÍZ UTÁN (vesszőből font 
polcok, lámpák üveglappal, üvegszál 

világítással, fatalp nehezékkel), 
I.KPKE (spanyolfal fakeretben; 

sűrű illetve áttört vesszőfonatos 
felülettel)
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Ami elkészült többé nem tudtuk tárgynak, bútornak 
nevezni. Lények lettek, fából faragva, vesszőből fonva, 
üvegből öntve. Nagyszerű élmény volt „megelevenedve” 
látni a karácsonyi füzet barna lapjait. Sok, egymástól távoli 
helyen készültek, férfiak, nők, öregebbek és fiatalabbak 
kezemunkájával. Ennek ellenére testvérekként találtak 
egymásra, hiszen közös őstől származtak.

Ahogy m indannyian összegyűltek a Váci utcai 
pincében nagyon jól mutattak. Valószínűleg tudták, hol a 
helyük, csak nekünk telt időbe amíg rájöttünk, A szép bol
tozatos pincében olyan látványt nyújtottak, amire vágy
tunk. Ez a világ állta a versenyt a többi teremben látható 
huszadik századi csúcsdizájnnal, a falakon függő mai, ma
gyarországi festményekkel.

Láthatóvá, érzékelhetővé vált; művészet és művészet 
között nincs különbség. Nem különb az egyik mint a másik 
attól, hogy miből készül, hogy mi a mestersége az alkotó
nak. Csak egy dologban különbözhetnek: a minőségben. 
Ilyen különbözőség azonban itt nem rangsorolt. Vagy nem 
úgy! A kiállításon nem használati bútorokat láttunk, hanem 
bútoranyagú szobrokat. Kézi munkával teremtett, szellem
mel teli lényeket, melyek megismételhetetlenek, soroza
tgyártásra alkalmatlanok. Értéküket egyediségük adja. mely 
kizárja ismétlésüket, de nem zárja ki sokasodásukat. Voltak 
akik ezt nem hitték el, és keserűséget okoztak, mert a mű
vészi teljesítmény sikerében való osztozás helyett az üzleti 
világ rideg törvényeit kérték számon.

A kiállítás megnyitója igazi ünnep volt. Eljöttek 
rokonaink, barátaink, és mindenki, aki a szép kiállításhoz 
hozzásegített. Nagy öröm volt együtt látni mindenkit aki 
szeret bennünket, akit szeretünk, jó  volt Gyöngyivel együtt 
örülni annak, hogy sikerült. Köszönet érte a kiállítást mind
végig önzetlenül segítő rendezőknek!

1997. május D eák L ászló

TENGERI CSIGA (vesszőből font polc és  térd  válaszló üveglapokkal); Lem: 
KUNYHÓ-LEVE LES (fiókos tárolószekrény fából, teteje világít, üveglapbetét es pol
cokkal). és SZÁRNYAS NIKÉ I (tárolószekrény, polcos, fiókos; fából, tükörbetéttel)
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KIÁLLÍTÁSOM UTÁN

TENGERI CSIGA (vesszőből font polc és virágtartó üveglapokkal); Lent: HAL (fiókos, 
üvegajtós tárolószekrény fából, fiók-homloklapok részben üvegből), cs SZÁRNYAS 
NIKÉ II. (fiókos szekrényke fából, tükörrel, üvegtálca-betétekkcl)

Egy* barátom maradt, a csend. Forró a fejem, szédülök, 
remegek, de a lázmérő meg se moccan, talán higany sincs 
benne.

Kedves halottak hűtik homlokom. Tarkómból fényes 
repedés indult a gerincembe. Ezüstszínű lett bennem a tűz.

Csiga vagyok, puha, fényes, undorító, mint egy falusi 
kosár, tele szalmával. Házam is van, de nem látszik, eltakar
ja húsom, héjam, bőröm. Szivacstestem még kemény, de 
járataiban hűvös, éles szél kering.

— Szeressétek egymást, fogjátok meg egymás kezét -  
szól Valaki, s én kinyújtom kíváncsi csigaszemem, belehasít 
a fájdalom, visszahúzódom.

Sírok, lepkeszárnyam nedves lett, öcsém szárítgatja 
mokrofénnyel, csillogó szemcsékkel

Barátaim, a csend testvérei szólnak hozzám, de már 
nem érzem a szavakat, nincs formájuk, színük; sötét van a 
számban, fülemben. Szemeimet behúztem, végtelenül ki
csiny, vibráló pontokat látok. Ha hunyorítok tájra, lebegő 
csillaghalmazra, fénynyalábra, egy arcra is hasonlítanak.

Még kilóg belőlem a kezem. Fázik, tüskék szúrják, nap
fény repeszti. Papír után nyúlok, belekapaszkodom; sajnos 
összegyűrtem, nem bánom, finom puhává gyötörtem és 
nem dobom el; tenyeremben tartom, felveszem alakját, a 
kezem lassan gyűrött papírrá válik és megsimogat. Érintése 
puha, fehér steril gézre emlékeztet; ettől megnyugszom. 
Úgy érzem, felszívódtam, már nem lát meg senki, nem 
akad belém semmi, elnyelt a csend.

... Ez minden, mit most leírhatok.

1997- május 5. Iilazsek Gyöngyvér
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BLAZSEK GYÖNGYVÉR BÚTORAI 
a V.A.M. Design Galéria kiállításán.

A fényképeket Danka István készítette.

A kiállított alkotásokat kivitelezte;
Báliké József asztalos, Szombathely, 
Debreceni Illés kosárfonó, Tószeg,
F.dőcs Márta iparművész, Sopron,
Simon László asztalos, Zalaszentgrót, 
Sinka Béláné kosárfonó, Tiszafüred, 
Szabó Józsefné népművész, Ráköczifalva.

A kiállítás rendezésében közreműködött;
Deák Balázs, Szolnok,
Dr. Blazsek József, Budapest,
Tóth Karolina, Szolnok,
Vörösváry Zsolt, Szolnok,
Wohner István. Budapest.

A negyvenedik oldalon balra, fent; zsornbékszék rajza és 
a szék maga; jobbra, fent: ÁRVÍZ UTÁN, asztal és polc; 
lent: KIRÁLY ÉS KIRÁLYNÉ, tároló; TENGERI HULLÁM, 
kosár, és TENGERI CSIGA, polcos térelválasztó. A negyven- 
egyedik oldalon fent; fiókosszekrény; lent: kiállításrészlet.


