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Rubinvörös, bársonyos bordó, mély rózsaszín, paprikapiros – sötét teremben 

izzó színek. Háromrészes sorozatunkban ezúttal az Iparművészeti Múzeum 

színekre hangolt kiállításának vörös termébe engedünk bepillantást. 

HÁROM SZÍN: PIROS
Színekre hangolva, Iparművészeti Múzeum, 2016. szeptember 4-ig

Kaspó ökörvér mázzal, 1910 körül, eozin-

mázzal fedett, ún. ökörvér (sang-de-boeuf)  

mázzal készült keménycserép, Pécs,  

Zsolnay gyár, Iparművészeti Múzeum,  

ltsz: 56.89.1

A kerekded vázát szinte folyékonynak tűnő, 
vérvörös máz borítja. A 18. században 
a kínai Jingdezhenben kifejlesztett, vas-
tag és fénylő réztartalmú mázat nevezték 
Európában „ökörvérnek”. A 19. században 
többek között a pécsi Zsolnay gyár is kí-
sérletezett reprodukálásával. A Zsolnay- 
mázkísérletek közül végül a réz-oxidos 
fémlüszter lett a legnépszerűbb, melyet 
a pirosló, rózsás Hajnal antik görög is-
tennőjéről, Eosról neveztek el – eozinnak. 
A kétféle máz vegyítése e kiállított kaspón 
egészen egyedi felületet eredményez: az 
ökörvér mázra húzott eozinréteg külön-
leges aranyos csillogást ad az egyébként 
bordóspiros sűrű máznak.
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Korallág, 18. század, korall, ezüst, 

Iparművészeti Múzeum, ltsz: 53.3597.1

A szeszélyes formájú korallágacska a régi Kunst- und Wunder-
kammerek korát idézi, olyan főúri kincstárakét, ahol a különleges 
természeti képződmények, a tengericsiga kövület, a strucctojás, 
a bezoárkő vagy az unikornis (valójában narvál) szarva ugyan-
olyan értékes kincsnek számított, mint a családi portrégaléria.  
Ez a finom ezüstfoglalatba helyezett koralltöredék talán nemcsak 
szemet gyönyörködtető dísztárgyként, hanem amulettként is 
szolgált, hiszen a korallnak már az ókori Rómában is bajelhárító 
erőt tulajdonítottak.

Burián Judit: Erika szék, 1959, fa, textil, Szék- és Kárpitosipari  

Vállalat (SZKIV) Budapest, Iparművészeti Múzeum, ltsz: 86.154.1

Az 1959-es évjáratú Erika szék a retrómánia egyik sztárdarab-
ja, egyben az ötvenes évek egyik legjellegzetesebb és legnőiesebb 
bútora. Tervezője Burián Judit, akit a kortárs francia designer, 
Pierre Gua riche pár évvel korábban alkotott Tonneau fantázia-
névre hallgató széke inspirált. Az Erika tehát csak egy a „lyukas” 
székek sorában, ám keskeny háttámlájával, kagylóhéj ülésével és 
különösen a kiállításon szereplő modell pimasz piros huzatával 
az egyik legsikkesebb közülük.  Sz. R.
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