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Lovag Zsuzsa

Pelso 2019
 

A keszthelyi Balatoni Múzeumban megnyílt – és szeptember 
14-ig látogatható – a páratlan években bemutatásra kerülő 
Országos Kerámia és Gobelin Biennále. Az idei a sorozat 12. 
kiállítása, és két éve meghirdetett témája: „Navigare necesse 
est…” A kiállítás- sorozat a  címét arról a késő római korból szár-
mazó ezüstkincsnek  egyik hatalmas tálján szereplő ábrázolásról 
kapta, amelyiken vízparton lakomázó előkelő római társaság 
domborított képe látható. A vízen szerepel a „Pelso” felirat, a 
Balaton római kori neve.

Az első kiállítás idején, 1997-ben éppen elvesztettük azt a 
nemzetközi pert, amelyet az ezüstkincs tulajdonjogáért indí-
tottunk. Az állítólag a Közel-Keleten előkerült kincs egy angol 
magángyűjtő birtokában volt, de a Balaton ábrázolása (és egy 
máig felderítetlen hazai bűnügy körülményei) miatt remény-
kedtünk a per sikerében, sajnos hiába.  A műkincsek piacán 
azonban nagyon fontos a tárgyak eredetének tisztasága, így az 
enyhén gyanússá vált kincset néhány éve sikerült megvásárolni, 
jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. Az 1997-es megnyi-
tón elhangzott, hogy az elvesztett antik értéket kortárs művé-
szi alkotásokkal igyekszünk pótolni. Immár nem pótlásként, 
hanem kiegészítésként mutatják be műveiket 22 éve kerámia- és 
textilművészeink. A kiállítások témája évről-évre változik, de 
mindegyik antik, pannóniai örökségünkhöz, vagy a Balatonhoz 
kapcsolódik.      

Idén  56  művész  hozta  el  munkáit  Keszthelyre,  amelyekből  Gopcsa 
Katalin és Major Katalin művészettörténészek nagyon színvonalas, 
szép kiállítást rendeztek. Reménytelen kísérlet lenne az összes 
művészt felsorolni, még kevésbé műveiket méltatni vagy képen 
bemutatni, ezt a kiállítást érdemes mindenképpen megtekinteni. 
Sokan vannak a kiállításról kiállításra visszatérők.  Elsőként kell 
említeni Németh János Kossuth-díjas zalaegerszegi keramikus-
művészt és Málik Irén kárpítművészt, aki mindegyik Pelso-ra 
megszövi a témához szorosan kapcsolódó, vadonatúj, gyönyö-
rű gobelinjét. (A szigorú zsűri idén csak azért nem ítélt díjat 
neki, nehogy valaki azt gondolja, hogy bérlete van a díjazásra!) 
 
A kiállítás alcímének megfelelően kezdjük a keramikusokkal. 
Díjat kapott Kutak Adrien két nagy vitorlása, amelyek raku 
égetésű, samottos agyagból készültek, hófehér, finom, porcelán 
kiegészítésekkel.  A Debreczeni Zsóka – Pelcz Zoltán művészpár 
ezúttal vasból készítette elhagyott csónakokat ábrázoló művét, 
amelynek címe: „Navigare necesse est, vivere non est necesse.” 
Pompeius szállóigévé vált mondását teljes szövegével idézi a 

mű címe, szomorú utalással idén eltávozott 
alkotójára, Pelcz Zoltánra.  Kerezsi Gyöngyi 
két plasztikát is kiállított, ő is kitüntetést 
érdemelt.  A „Nereidák” két bájosan bumfor-
di tengeri istennője hajót emel a tenger hul-
lámai fölé, megfelelően a görög mitológiá-
nak, amely szerint védelmezték a hajósokat. 
A „Hajó” pedig Kerezsi játékos fantáziájának 
terméke, vas kerekeivel, bádogvitorlájával. 

A művészek szempontjából sajnálatos, de 
a kiállítás színvonalát illetően öröm, hogy 
sok kitűnő munkára nem jutott díj. Ezek 
közé tartozik Krajtsovits Margit három – 
Örökkön háborog a tenger – c. falképe, Kun 
Éva örvénylő fali plasztikája, Benkő Ilona 
„Sík – tér – ki – nyílás” c. műve,  Bukrán Edit 
installációja, Borsódy Eszter nagyméretű, 
igen szépen kidolgozott plasztikája,  Berzy 

Katalin falképe, vagy Tóth Magdolna Sára 
három fali plasztikája, de akár folytathat-
nám is a sort.

A Pelso- kiállítások alcímében a „gobelin” 
szó szerepel, de ezt a technikai határt már 
régen szétfeszítették a művészek, minden 
textilkiállításon polgárjogot nyertek a var-
rott, ragasztott, csomózott, rátétes, papír-
ból vagy filcből készült művek. Keszthelyen 
sincs ez másként, a zsűri egyhangú szavaza-
tával díjazta Lévai Nóra leheletfinom, sajátos 
technikájával háttér nélkül a levegőbe hím-
zett, „Víztükör az északi parton” c. művét. 
Ugyancsak díjat kapott Vásárhelyi Kata 
„Kereszteződés” c. szépen szőtt, sirályokat 
idéző gobelinje és Takács-Szencz Lívia „Víz – 
Élet – Út” című több részes szövött kárpitja. 
De ugyanúgy, mint a keramikusok esetében, 

Németh János: Szirén, Gálya, Tengeri rózsa 

Takács szencz szilvia: Víz-Élet-Út II. – 2019
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Karáth Anita

Nyúl Karcsi a Vizslaparkban, 
„táskányi” karakterek egy 
emberségesebb világban
Ősbemutató a Griffben

Nyúl Karcsi története fontos üzenettel érkezett a zalaegerszegi griff 
Bábszínház színpadára. A zalai kötődésű írónő, Turbuly Lilla valós ese-
ményre épített története ugyanis kvázi társadalomrajzot és karakteres 
szociofotókat tár elénk mindennapjainkból. A cselekmény alapjául az 
szolgált, hogy a budapesti Károlyi-kertben találtak egy nyuszit, amit 
húsvét után megunt a gazdája, a környék lakói pedig befogadták, gon-
dozták, etették, ketrecet eszkábáltak számára, majd miután jobb létre 
szenderült, az ott lakók közössége szobrot is állított neki. A kedves 
történet Vizslaparkba való „átültetése” remek ötletnek bizonyult, a 
zalaegerszegi helyszín ugyanis ikonikus és közkedvelt az itt lakók szá-
mára, (ráadásul a közelmúltban megújult arculattal, funkciókkal bír) 
a történetet így mindenki a sajátjának érezhette, a fent emlegetett 
üzenet pedig időn és téren átível: Kolozsi Angéla rendezése igyekszik 
választ keresni arra, hogy legyünk emberségesek egy kevésbé összetartó 
világban.

Az expozíció felvillantja, hogy a parkba érkező szereplők mindegyike 
ismeri Nyúl Karcsi történetét, ám különös módon mindenki máshogy 
tudja azt. A sokféleségben nagy zűrzavar támad, kibontakoznak az egyes 
karakterek: az elfoglalt üzletasszony anyuka, aki minduntalan a telefon-
ján lóg, túlféltve elkényeztetett fiát, Hubát. Kiváló ellentétpárja lesz a 
tűzrőlpattant ifjú hölgy, Dzsenifer. Megjelenik a kissé merev, magának 
való gondolkodású Sassné, akinek egyetlen társa Kund, a kutyus, vala-
mint a legkülönlegesebb szereplő a mindig jelen levő parkőr, aki a tör-
ténet elején kellő szigorral lép fel a park életét illetően, majd a történet 
lezárása kapcsán tanúbizonyságot ad a többiekkel karöltve emberségről, 
szolidaritásról is. Egy valaki marad csupán „láthatatlan” számunkra, 
a hajléktalan, akiről csak a párbeszédek foszlányaiból tudunk meg 
néhány dolgot, közben sejtjük, hogy a parkőr ismeri őt „személyesen”, 
karaktere pedig érzékenyítőleg hat minden nézőre, hiszen napjaink 
társadalmi párbeszédében is számottevő a hajléktalanokkal kapcsolatos 
bánásmód, magatartás. (Olykor a nézőnek az az érzése támad, hogy a 
parkőr és a hajléktalan karakteréhez ugyanannak a színésznek van köze, 
a darab végén ez a sejtelem beigazolódni látszik…)

A tárgyalás, a cselekmény kibontakozása Karcsi nyúl történetének fel-
idézésével veszi kezdetét, egyből a múltba csöppenünk, miközben egyre 
többet tudhatunk meg a darab karaktereiről is. A nyúl központi elem, 
a sokféleségben egy dologban mindenki egy követ fúj: örülnek a kitett 

szívesen díjaznám Maevszka-Koncz Borjana 
„Anyám piros fonala a vízen át” c. kétré-
szes csomózott falképét, Kubó Éva gyönyörű 
felületű „Metamorfózis”-át, Sziráki Katalin 
„Feszített vitorlákkal” c. munkáját, vagy 
Orient Enikő „Víz – tükör” c. szőtt kárpitját, 
s ismét folytathatnám.

Kezdettől élteti, s minden bizonnyal foly-
tatja a Pelso - kiállítás sorozatot az, hogy a 
jelentős balatoni idegenforgalom számára 
nívós látnivalót kínál az esős napokra. 

Göbölyös Márta: Seuzo I. – 2019
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