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A modern kerámia egyedi, kézműves, jel
legű, s bár sokszorozható, mégsem ez a 
főismérve.
Napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy a gyári úton való előállítás irányába 
kell a kerámiát fejleszteni, az új igények
nek megfelelően alakítani. Mert amíg elő
relépést jelentett a gyári porcelán, fél
porcelán, fajansz tömegáruval szemben az 
egyedi kerámia — mely ugyan a termelés
technológia terén visszalépést jelentett — 
addig a megváltozott társadalmi igények
nek egyre kevésbé képes a kisipari mód
szerekkel dolgozó keramikus megfelelni. 
Egy másfajta arányeltolódás is észlelhető: 
az egyéni igény felől a közösségi irányában 
való elmozdulás. A dísztárgy helyett a 
külső, nagy tereket igénylő térplasztika és 
falburkolat válik hangsúlyossá.
Ősi, archaikus művészet a kerámia. Nem
csak használati edények készítésére alkal
mas. Kőben szegény vidékeken díszítő és 
védő burkolatként ősidőktől kezdve felhasz
nálták. Helyi hagyományként megemlíthető 
a pécsi Zsolnay Vilmos egyik jelentős talál
mánya, a pirogránit, mely a századeleji 
magyarországi építészet meghatározó jel
legű velejárója volt. Ma a típusépítkezés 
általánossá válásának idején az egyhangú
ság, az uniformizáltság ellen a burkoló
anyag változatosságával is lehet küzdeni.
A modern magyar kerámia közel hatvan 
éves múltra tekinthet vissza. Sajátossága, 
hogy a műfaj egyik megteremtője, mind
máig meghatározó jelentőségű képviselő
je, Gádor István ma is tevékeny alkotó.
A modern kerámia ismérveinek körülhatá
rolása nem könnyű feladat. Az agyagmű- 
vesség számos területét foglalja magába,

ugyanakkor el is határolódik némelyiktől. 
Téma szerint ide tartozik az enteriőr ke
rámia (vázák és tálak), a különböző kész
letek, melyek nem nagy példányszámban 
készültek, tehát megőrizték egyedi jellegü
ket. Ide számít az önálló plasztika, a tér
plasztika, a dekoratív falburkolat, noha 
előállítása már gyári kereteket igényel, 
valamint a falkép. Ha az alapanyag szem
pontjából közelítünk, a kerámia fogalmán 
az égett anyagárut (agyag, samott, piro
gránit) értjük. A porcelán tulajdonképpen 
nem tartozik a modern kerámia kategó
riájába. Kiállításaink gyakorlata azonban 
engedményeket tesz e téren. A porcelán 
ugyanis nem egyedi jellegű, nagyüzemi 
gyártást igényel és a hagyományokhoz is 
merevebben kötött, a formai változtatáso
kat nehezen tűri. A porcelántervezőnek 
vajmi kevés lehetősége nyílik arra, hogy 
kísérletezzen, egyéni elképzeléseket meg
valósítson. A keramikus függetlenebb 
szinte kötetlenül szárnyalhat a fantáziája 
és közvetlenül anyagban valósíthatja meg 
művészi álmait. E kötetlenség nagy előnyt 
jelent a k í s é r l e t e z ő  művésznek, mert 
nem kell konzervatív igényt kielégítenie, 
kereskedői konvenciót követnie és techno
lógiai kötöttségekkel birkóznia.
Az 1968. óta immár harmadízben sorra ke
rülő országos biennálé nem az egyetlen 
bemutatkozási lehetőség. A keramikusok 
mégis egyértelmű lelkesedéssel fogadták e 
kezdeményezést. 1970-ben a rendezőség kí
sérletet tett arra, hogy egy témakör, az 
épületplasztika köré csoportosított legyen 
a kiállítás. 1972-ben ilyen megkötés már 
nem szerepelt a kiírásban. Ezúttal bárki 
részt vehet, az edénytervező éppúgy, mint 
a térplasztika, az enteriőr műfajában tevé

kenykedő, gyárban és önállóan dolgozó 
művész. A porcelántervező is.
A kiállított anyag tükrözi kerámiaművésze
tünk jelen állapotát, bár hátrányt jelentett, 
hogy ez évben több jelentős külföldi kiállí
tás mellett került sor a biennáléra. A jel
lemző tüneteket azonban így is fel lehet 
ismerni. Az is észrevehető, hogy a 60 évvel 
ezelőtt életre kelt modern magyar kerámia 
számos ellentmondást rejt magában.
Az ellentmondás jórészt a kor szelleméből 
fakad. Ugyanis a tízes években önmagát ke
reső műfaj a két világháború közt nagyte
hetségű alkotók: Gádor István, Kovács 
Margit és Gorka Géza életművében kitel
jesedett, a felszabadulás után pedig a Gá
dor-iskola révén széles körben általánossá 
is vált. A modern kerámia alapanyagában, 
máztechnikájában és formavilágában kife
jező lehetőségének csúcspontjára ért fel. 
Közben azonban a társadalmi kívánalmak 
fokozatosan módosultak. Ma ugyanis már 
másodlagos jelentőségű az enteriőr kerá
mia. Ma a hagyományos falkép is a mére
tek fokozását, a díszítő-dekorativitást 
igényli. A hangsúly egyértelműen az építé
szeti kerámiára tolódott át. Az épületkerá
mia azonban már gyári technológiát és 
nagyüzemi méreteket feltételez. Ennél a 
pontnál tehát megszűnik az egyedi, a 
kézműves, a kisipari jelleg. Visszakanya
rodtunk a magasabb technológiai követel
mények szintjén megvalósuló sokszorosí
táshoz.
Egy kiállítás akkor éri el célját, ha a nagy- 
közönség tájékoztatása mellett szakmai 
szempontból is gondolatokat ébreszt.
E két feltételnek — a problémák felveté
sének elsődlegességét hangsúlyozva — kí
ván megfelelni ezidén a pécsi biennálé.
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Modern ceramics is a handicaft which li
ves on models, each unique yet able to be 
multiplied. However, this is not its main 
advantage.
Nowadays it is getting more and more evi
dent that ceramics ought to be developed 
by way of industrial production, to be for
med according to the new demands. As 
long as the non-series ceramics meant a 
progress in contradiction to the industrial 
porcelain, half-porcelain, faience mass pro
duction — although meaning a stepping 
back in the field of production technology 
—up to that time the ceramist working by 
handicraft methods was less able to meet 
the changing social requirements. Another 
shift in proportions can also be observed: 
a displacement from the induvidual demand 
toward the direction of the community. 
Instead of the fancy article, the out of doors 
plastic art and wall covering art requiring 
large spaces became stressed.
Ceramics is an ancient, archaic art. It is 
adapted not only for the production of con
sumer goods. In countries poor in stone it 
was used since ancient times decoratively 
and as protective covering. Locally, one or 
the important inventions of Vilmos Zsolnay 
was pyrogranite which carried considerable 
weight in determining the character of Hun
garian architecture at the beginning of this 
century. Today when the standard building 
becomes the rule, one has to fight against 
the monotony, the uniformity by the varying 
of the covering materials.
Modern Hungarian ceramics can look back 
upon a past of almost sixty years. One of 
the founders of this artistic form, a repre
sentative of determining character till now, 
is István Gádor, today still an active creator. 
The delimitation of criteria of modern cera
mics is not an easy task. It includes the nu
merous fields of earthenware industry yet 
at the same time it is different than any of 
them. According to its uses it is varied also.

The enterieur ceramics (vases and dishes), 
the tablewares with designed forms kept 
their individual character. The independen 
plastic arts; the space plastic, the ornamen
tal wall covering, the wall picture, are 
included among these, require already a 
factorial scope in their production. From the 
point of view of the basic materials, burned 
earthenware (earthen, chamot, pyrogranite) 
can be understood as being ceramics. Por
celain, as a matter of fact, does not belong 
to the category of modern ceramics. The 
practice of our exhibitions, however, has 
been to make concessions in this respect. 
Porcelain is namely not of an individual 
character, it demands a large scale produc
tion, it is connected more strictly with the 
traditions, it bears the changes in form 
painfully or notat all. The designer of por
celain is given very few opportunities to 
experiment, to realize the individual ideas. 
The ceramist is more independent: His or 
her fantasy can be on wing: Freely their 
artistic dreams can be more immediately 
realized. This informality ensures a great 
advantage to the experimenting artist for 
he or she has not to satisfy any conservati
ve demands, to follow commercial conven
tions or to struggle with technological 
restrictions.
The national ceramics biennale organised 
now three times since 1968, is not the sole 
vehicle for introducing the same. This ini
tiative was received by the ceramists with a 
unanimous enthusiasm. The organizing co- 
mittee made a trial in the year 1970 that 
the exhibition would be grouped under a 
single theme: that of the plastic art of 
buildings. In the year 1972 such a require
ment was not to be found at the exhibition. 
This time anybody, a designer of tableware 
as well as those active in the artistic forms 
of space plastic and enterieur art, of those 
working in factory situations or indepen

dently, even a porcelain designer can take 
part.
The present state of our ceramic art is ref
lected by the exhibited material. The fact, 
however, that this biennale was arranged 
in this year, alongside some important exhi
bitions abroad, is a disadvantage. The 
characteristic features can be well observed 
even in this situation. It is noticeable that 
the modern Hungarian ceramics, born 60 
years ago, include many contradictions.
The contradiction arises mainly from the 
spirit of this age. The elusive artiste form 
was realized between the two world wars 
in the oeuvre of the highly gifted creators: 
István Gádor, Margit Kovács and Géza 
Gorka. It became generally accepted in a 
wide area by means of the Gádor-school. 
Modern ceramics reached the zenith of its 
expressive possibilities in its basic material, 
its glaze technique and its form repertoire. 
In the meantime, however, the social re
quirements gradually changed. Enterieur ce
ramics is today already of a secondary im
portance. Also the traditional wall picture 
demands today an increase in dimensions, 
the ornamental decorations effect. The 
stress shifted unambiguously to the archi
tectural ceramics. Building ceramics suppo
ses, however, an indusrial technology and 
the size of a large scale industrial plant. 
At this point ceases therefore the individual, 
the handicraft, the manufacture character. 
We returned to the multiplication carried 
out on a level ol higher technical require
ments.
An exhibition achieves its aim when, beside 
giving information to the general public, it 
suggests thoughts from a professional point 
of view.
The biennale in Pécs wants — stressing the 
primacy of raising problems -  to corres
pond to these two conditions.
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Die moderne Keramie ist von eigenartigem 
manuellem Charakter und zwar verfielfältig- 
bar dennoch ist nicht dies ihr Hauptmerk
mal.
Es wird in unseren Tagen immer mehr offen
bar, dass man die Keramie in Richtung der 
Fabriksherstellung weiterentwickeln muss 
und den neuen Ansprüchen entsprechend 
formen. Denn wenn bis nun die eigenartige 
Keramie einen Fortschritt darstellte gege
nüber den Massenwaren, wie Fabrikspor
zellan, Halbporzellan, Fayence welche zwar 
auch dem Terrain der Produktionstechnolo
gie einen Schritt nach rückwerts bedeutete 
— solange kann der mit handwerklichen 
Methoden arbeitende Keramiker den verän
derten geselschaftlichen Ansprüchen im
mer weniger entsprechen. Man kann eine 
andere Massverschiebung auch bemerken, 
eine Entrückung des individuellen An
spruchs in Richtung der Kollektive. Anstatt 
des Schmuckstückes werden die äuseren, 
grossen Plätze beansprüchende Raum
plastik und Wandverkleidung betont. 
Keramie ist eine uralte .archaische Kunst. 
Man kann sie nicht nur aus Herstellung von 
Gebrauchsgefassen verwenden. Steinarme 
Gegende verbrauchten sie schon seit Urzei
ten als schmückende und zugleich auch als 
schützende Verkleidung. Als örtliche Tradi
tion ist eine bedeutende Erfindung des Pé- 
cser Vilmos Zsolnay zu erwähnen, nähmlich 
das Pyrogranit, welches als Bestandteil von 
determinierendem Charakter betreffs der 
ungarischen Baukunst am Anfang des 
Jahrhunderts betrachtet wurde. Heutzutage, 
zur Zeit der Verallgemeinerung der Typus
bauten muss gegen die Eintönigkeit und 
Uniformiertheit auch Vielfalt der Verklei
dungsmaterie gekämpft werden.
Die moderne ungarische Keramie hat eine 
Vergangenheit von ungefähr 60 Jahren. Ihre 
besondere Eigenartigkeit ergibt sich daraus, 
dass ein Begründer und zugleich auch in 
unseren Tagen noch von ausschlaggeben
der Bedeutung geltender Vertrater dieser 
Kunstart, István Gádor heute noch aktiver 
Schöpfer ist.
Die Begrenzung der modernen Keranre 
bedeutet keine leichte Aufgabe. Sie enthält 
zahlreiche Gebiete, ist aper gieicnzerug

von dem in manchem abgegrenzt. Den 
Thema nach gehöre die Interieur-Keramie 
(Vasen und Schüsseln), die verschiendenen 
Service, welche nicht in vielen Exemplaren 
verfertigt werden, also ihren eigenartigen 
Charakter bewähren konnten. Natürlich zahlt 
auch die selbständige Plastik hierher, die 
Raumplastik und die dekorative Wandver
kleidung, obwohl ihre Herstellung schon eine 
Fabrikherstellung beanspruchen, sowie das 
Wandbild. Wenn wir seitens des Grund
materials dem Begriff Keramie näheren, 
verstehen wir gebrannte Tonware (Ton, Cha
motte, Pyrogranit) darunter. Das Porzellan 
gehört eigentlich nicht in die Kategorie der 
modernen Keramie. Die Praxis unserer Aus
stellungen gestattet aber schon Zugeständ
nisse auf diesem Gebiet. Das Porzellan ist 
nämlich von keinem eigenartigen Charak
ter, beansprucht eine Grossfabrikherstel
lung, weist einen zur Traditionen starrer 
(streiffer) gebundenen Charakter auf, 
erträgt die formellen Änderungen schwerer. 
Dem Porzellankonstrukteur ist nur eine 
kleinere Möglichkeit zum Experimentieren, 
zur Verwirklichung eigener Vorstellungen 
gegeben. Der Keramiker ist unabhängiger, 
seine Phantasie kann beinahe ungebunden 
sich emporschwingen, und er kann unmit
telbar seine künstlerischen Träume in 
der Materie verwirklichen. Diese Ungebun
denheit bietet dem e x p e r i m e n t i 
e r e n d e n  Künstler keinen grossen Vorteil 
denn er muss keinen konservativen An
spruch befriedigen, keiner kaufmanischen 
Konvention folgen und mit keinem techno
logischen Gebundenheiten ringen.
Die seit 1968 schon zum drittenmal an die 
Reihe kommende Landesbiennale ist nicht 
die einzige Vorstellungsmöglichkeit. Die 
Keramiker empfingen aber diese Initiative 
trotzdem mit eindeutiger Begeisterung. Im 
Jahre 1970 versuchte das Organisationsko
mitee die Ausstellung um einen Themen
kreis zu gruppieren, und zwar um die 
Bauplastik. Im Jahre 1972 war eine solche 
Gebundenheit im Ausschreiben nicht mehr 
vorzufinden. Jedermann hat die Möglichkeit 
Teil zu nehmen, der Gefässkonstrukteur ge
nau so wie die Raumplastik, der in der 
Gattung des Interieur Schaffende, der in

der Fabrik oder selbständing arbeitende 
Künstler ebenfalls. Sogar auch die Porzel
lankonstrukteure.
Die ausgestellten Kunststücke widerspiegeln 
den augenblicklichen Zustand unserer Ke- 
ramiekunst. Es bedeutet aber einen Nach
teil, dass es in diesem Jahr neben mehre
ren beträchtlichen ausländischen Ausstel
lungen zur Veranstaltung der Biennale kam. 
Die charakteristischen Symptome sind aber 
auch so erkennbar. Man kann das auch 
bemerken, dass die vor 60 Jahren ins Leben 
gerufene moderne ungarische Keramie, 
zahlreiche Widersprüche in sich enthält. 
Der Widerspruch ergibt sich grösstenteils 
aus dem Zeitgeist. Die in den zehner Jahren 
sich selbst suchende Kunstgattung entfalte
te sich zwischen den beiden Weltkriegen in 
den Lebenswerken solcher hochbegabten 
Schöpfer wie István Gádor, Margit Kovács 
und Géza Gorka. Nach der Befreiung 
verallgemeinerte sich sogar die Kunstgat
tung durch die Schule Gádors. In 
dem Grundstoff der modernen Kera
mie, in der Schmelztechnik und in 
der Formenwelt gelang sie aber auch 
dem Gipfelpunkt ihrer Ausdrucksmög
lichkeit. Inzwischen veränderten sich je
doch allmählich die gesellschaftlichen An
sprüche. In unseren Tagen ist nämlich die 
Interieurkeramie schon von zweitrangiger 
Bedeutung. Heute beansprucht auch das 
traditionelle Wandbild schon die Steigerung 
der Dimensionen, die schmückende Deko 
rativität. Die Betonung wurde eindeutig 
auf die architektonische Keramie verscho
ben. Die Baukeramie bedingt aber schon 
Fabrikstechnologie und Grossbetriebmase. 
Bei diesem Punkt endet also der eigenärti- 
ge, manuelle, kleingewerbliche Charakter. 
Wir schwankten zurück zu der, sich auf hö
heren technologischen Forderungen rea
lisierenden Vervielfertigung.
Eine Ausstellung erreicht dann ihr Ziel 
wenn sie neben Informierung des Publikums 
auch aus beruflichen Gesichtspunkten Ge
danken erweckend wirken kann.
Den zwei Bedigungen — entspricht — die 
Erstmaligkeit der Problemstellung betonend 
— die Pécser Biennale.
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AMBRUS ÉVA

Budapesten született 1941-ben. Az Iparművészeti Főiskolán S c h r a m m e l  
Imre növendékeként végzett. Jelenleg Hódmezővásárhelyt az Alföldi Porcelán- 
gyár tervezője. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett. Tanulmányúton 
járt Angliában, az NSZK-ban, az NDK-ban, Bulgáriában és Jugoszláviában.

Címe: Hódmezővásárhely, Lenin út 4.

TEÁSKÉSZLET, 6 személyes, 1972 
porcelán, 14 db

ANDRESZ JÁNOS

1932-ben született Bia községben. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  Ist
ván növendéke volt. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett. Tanul
mányúton járt Csehszlovákiában.

Címe: Budapest, IX., Berzenczey utca 27

*  MARS—PAX, 1972
mázas kerámia, 25x49 cm

BŐD ÉVA

Budapesten született 1924-ben. Az ELTE Természettudományi Karán kémia
fizika szakon végzett. Részt vett a II. kerámia biennálén.

Címe: Budapest II., Bimbó út 72.

*  HENGERVÁZA, 1972
grés, 48 cm

*  HENGERVÁZA, 1972 
grés, 33 cm



BORSÓDY LÁSZLÓ

Budapesten született 1938-ban. Az Iparművészeti Főiskolán C s e k o v s z k y  
Árpád volt a mestere. Jelenleg a Budapesti Építőanyagipari Ktsz szentendrei 
kerámia üzemének tervezője. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett.

Címe: Szentendre, Kígyó utca 1

FÁZIS, 1972
mázas kerámia, H: 35 cm

#  BIMBÓ, 1971
mázas kerámia, 29 cm

BRAND ÁGOSTON

Újpesten született 1901-ben. Az Iparművészeti Iskolán 1924-ben grafikai 
szakon végzett. S i m a у Imrét tartja mesterének. A Herendi Porcelángyár 
tervezője. Tanulmányúton járt Jugoszláviában, Csehszlovákiában, Francia- 
országban, Algériában, Olaszországban és Belgiumban.

Címe: Herend, Ág utca 1

#  TÉRRÁCS, 1972 (részlet) 
porcelán, 100x50 cm





CSEKOVSZKY ÁRPÁD
Munkácsy-díjas (1963)

Csikóstöttösön született 1931-ben. A főiskolán G á d o r  István és B o r s o s  
Miklós tanítványa volt. Jelenleg az Iparművészeti Főiskola tanára. Mindkét 
eddigi kerámia biennálén részt vett. Tanulmányúton járt Olaszországban és 
Csehszlovákiában.

Címe: Budapest, XVII., Rákosliget, XVI. utca 1

*  KOCSI, 1972
samott, H : 188 cm

EŐRY MIKLÓS

1934-ben született Kispesten. Az Iparművészeti Főiskolán S c h r a m m e l  
Imre volt a mestere. Jelenleg tanársegéd a főiskolán. Mindkét eddigi bien
nálén részt vett.

Címe: Budapest, XIX., Dobó Katica utca 59

*  PLASZTIKA I, 1972 
samott, 108 cm

PLASZTIKA II, 1972 
samott, 90 cm

FALBURKOLAT, 1971 
fajansz, 72x100 cm





FEKETE JÁNOS

1929-ben született Csurgónagymartonban. Az Iparművészeti Főiskolán vég
zett. Jelenleg a szegedi Művészeti Szakközépiskola tanára. Franciaországban, 
Dániában, a Szovjetunióban és Jugoszláviában járt tanulmányúton.
Címe: Hódmezővásárhely, Hámán Kató utca 20

*  VÁZA, 1972
mázas kerámia, 43 cm

FÜRTÖS GYÖRGY

Pécsett született 1939-ben. Az Iparművészeti Főiskolán végzett, C se  - 
k o v s z k y  Árpád volt a mestere. Jelenleg a Pécsi Porcelángyár tervezője. 
Mindkét eddigi biennálén részt vett. Tanulmányúton járt az NSZK-ban, Fran
ciaországban, Angliában, Jugoszláviában, Lengyelországban, a Szovjetunió
ban, Dániában és Svédországban.

Címe: Pécs, II., Szalai András utca 12/B
OROSZLÁN, 1972 
mázas pirogránit, H. 80 cm 
MACSKAZÁR, 1972 
mázas pirogránit, 67 cm 

*  JÁRGÁNY, 1972
mázas pirogránit, 110 cm

CSOBOGÓ, 1972 
mázas pirogránit, 56 cm
OSZLOP, 1971
mázas pirogránit, 138 cm





GÁDOR ISTVÁN
Kossuth-díjas (1955), érdemes művész (1962), kiváló művész (1967).
1891-ben született Kákán. Az Iparművészeti Iskolán M a r ó t i  Géza volt a 
mestere. A 20-as években a Wiener Werkstätteben dolgozott. 1945—57 kö
zött az Iparművészeti Főiskola professzora. E z ü s t é r e mme l  tüntették ki
1933-ban a IV. Triennálén Milánóban; 1935-ben a Brüsszeli Világkiállításon;
1939-ben a New-Yorki Világkiállításon és 1962-ben a Prágai Nemzetközi 
Kerámia Kiállításon. A r a n y é r e m m e l  tüntették ki 1926-ban a Barcelonai 
Világkiállításon, 1936-ban az V. Triennálén Milánóban; 1937-ben a Párizsi 
Világkiállításon 1958-ban a Brüsszeli Világkiállításon. 1924-ben és 1962- 
ben szerepelt a Velencei Biennálén. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt 
vett, 1968-ban n a g у d í jat nyert.
Címe: Budapest, XIV., Cházár András utca 18 

*  TÉRPLASZTIKA, 1970 TÉRPLASZTIKA, 1970
angóbos mázas kerámia, 157 cm angóbos mázas kerámia, 280 cm
TÉRPLASZTIKA, 1970
angóbos mázas kerámia, 110 cm

GÁLÓCSY EDIT

Szegeden született 1928-ban. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  István 
és B o r s o s  Miklós növendéke volt. Részt vett az I. kerámia biennálén és 
к ü I ö n d í jat  kapott.
Címe: Budapest, XII., Mártonhegyi út 52 a.

#  FALITÁL, 1972
mázas samott, 0  38 cm
FALITÁL, 1972
mázas samott, 0  38,5 cm
FALITÁL, 1972
mázas samott, 0  38,5 cm
FALITÁL, 1972
mázas samott, 0  38 cm

GESZLER MÁRIA

Budapesten született 1941-ben. Az Iparművészeti Főiskolán C s e k o v s z k y  
Árpád volt a mestere. Jelenleg a Magyarszombatfai Kerámia Vállalat terve
zője. Részt vett az I. kerámia biennálén. Svájcban járt tanulmányúton.

Címe: Szombathely, Bajcsy-Zsilinszky utca 13

KARAT5ITE, 1972 
mázas kerámia, 0  70 cm

ALEXANDER, 1972 
mázas kerámia, 0  54 cm

*  SZÍV, 1971
mázas kerámia, 60x50 cm







GARÁNYI JÓZSEF
Munkácsy-díjas (1965)

Budapesten született 1928-ban. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  István 
volt a mestere. A Prágai Nemzetközi Kerámia Kiállításon a r a n y é r m e t  
kapott. Mindkét eddigi biennálén részt vett, 1968-ban I. d í j a t  nyert. Ta
nulmányúton járt Franciaországban, Görögországban, Egyiptomban és Bel
giumban.
Címe: Budapest, II., Széher út 85

ÜLŐ NŐ, 1972 
mázas samott, 85 cm 

#  KÉT ÁLLÓ ALAK, 1972 
mázas samott, 83 cm 
JANUS PANNONIUS, 1972 
mázas samott, 154 cm

GORKA LÍVIA
Munkácsy-díjas (1964)

Nógrádverőcén született 1925-ben. Mestere G o r k a  Géza volt. Mindkét 
eddigi kerámia biennálén részt vett.

Címe: Budapest, II., Gül baba utca 25

*  VÁZA, 1972
mattmázas kerámia, 76 cm

%  VÁZA, 1972
mattmázas kerámia, 70 cm

VÁZ A, 1972
mattmázas kerámia, 0  35 cm

A. HORNUNG ZSUZSA

Budapesten született 1930-ban. A Budapesti Műszaki Egyetemen építész 
diplomát szerzett. G a r á n у i Józsefet és S t a i n d I Katalint tartja meste
rének. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett. Tanulmányúton járt 
Görögországban.

Címe: Budapest, Vili., Reguly Antal utca 33

Ж PADLÓVÁZA, 1972 
samottos agyag, 58 cm

PADLÓVÁZA, 1972 
samottos agyag, 36 cm



SZ. HORVÁTH ÉVA

Székélykeresztúron született T919-ben. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  
István és B o r s o s  Miklós volt a mestere. Jelenleg a Herendi Porcelángyár 
tervezője. Tanulmányúton járt Svájcban, Romániában, Jugoszláviában, Cseh
szlovákiában és Lengyelországban.

Címe: Herend, Porcelángyár

*  TÉRRÁCS, 1972 (részlet) 
massza-porcelán, 100x50 cm

HORVÁTH LÁSZLÓ

Debrecenben született 1941-ben. — Az Iparművészeti Főiskolán végzett, 
S c h r a m m e l  Imre volt a mestere. Jelenleg a Herendi Porcelángyár ter
vezője. Mindkét eddigi biennálén részt vett, 1968-ban к ü I ö n d í j at nyert.

Címe: Budapest, III., Árpád fejedelem útja 49

#  ÉTKÉSZLET, 6 személyes, 1972 (részlet) 
porcelán, 16 db

TEÁSKÉSZLET, 6 személyes, 1972 
porcelán, 15 db

KÁVÉSKÉSZLET, 6 személyes, 1972 
porcelán, 16 db

■AKAB BORI

1933. Bereck. Tanítónő, G á d o r  Istvánt tartja mesterének.

Címe: Budapest, XIII., Máglya köz 1

*  IKEBANA, 1972
mázas kerámia, 26 cm

IKEBANA, 1972 
mázas kerámia, 22 cm

IKEBANA, 1972 
mázas kerámia, 14 cm





W. KÁLMÁN ANIKÓ

Budapesten született 1942-ben. — Az Iparművészeti Főiskolán végzett, 
S c h r a m m e l  Imrét és J á n o s s y  Györgyöt tartja mesterének. Mindkét 
eddigi kerémia biennálén részt vett. Tanulmányúton járt Ausztriában, Svájc
ban, Olaszországban, az NSZK-ban, Belgiumban, Hollandiában, Angliában, 
Lengyelországban, Bulgáriában és Csehszlovákiában.

Címe: Budapest, XI., Rezeda utca 9

*- TÉRKŐM POZÍCIÓ, 1972
mázas kerámia, fa, 60x20 cm

HALÁSZKÉSZLET, 4 személyes, 1971 
mázas kerámia, 26 db

K O N D O R  ÉVA

1938-ban született Budapesten. Tanulmányúton járt Görögországban, Fran
ciaországban és Olaszországban.

Címe: Budapest, XII., Vércse utca 37

*  TÁL, 1972
mázas kerámia, 0  37 cm

TÁL, 1972
mázas kerámia, 0  38 cm 

TÁL, 1972
mázas kerámia, 0  43 cm

K O V Á C S  MARGIT
Kossuth-díjas (1948), érdemes művész (1953), kiváló művész (1959).
Győrött született, az Iparművészeti Főiskolát Münchenben látogatta. Meste- 
lének J a s c h i k  Ámost és Hertha B u c h  e r t  tartja. Világkiállításon 
a r a n y é r e m  : 1958. Brüsszel. Műveit 1958-ban a Velencei Biennálén mu
tatták be. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett, 1968-ban n a g y -  
d í jat nyert. Tanulmányúton járt Franciaországban, Törökországban, Német
országban, Ausztriában és Olaszországban.
Címe: Budapest, XIII., Pozsonyi út 1

A LELKIISMERET TISZTASÁGA, 1972 
samottos agyag, 116 cm 

*  HORGÁSZÓ ARKANGYAL, 1972 
samottos agyag, 52 cm 
AZ ÖREG HALÁSZ ÉS A TENGER, 1972 
samottos agyag, 136 cm





KOVÁCS ÉVA

Nyírcsaholy. 1938. Az Iparművészeti Főiskolán végzett, B o r s o s  Miklóst és 
C s e k o v s z y  Árpádot tartja mesterének. Részt vett az I. kerámia biennálén. 
Tanulmányúton járt Olaszországban.

Címe: Budapest, XVIII., Dobozi utca 57

#  BÚLÉS KÉSZLET, 6 személyes, 1972 
mázas kerámia, 7 db

KRAJTSOVITS MARGIT

Budapesten született 1936-ban. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  István 
és B o r s o s  Miklós növendéke volt. Mindkét eddigi kerámia biennálén 
részt vett. Tanulmányúton járt Itáliában.

Címe: Budapest, VI., Lenin körút 106 '

*  PADLÓVÁZA, 1972
magas tűzű samott, 116 cm

PADLÓVÁZA, 1972 
magas tűzű samott, 95 cm

TÁL, 1972
magas tűzű samott, 0  48 cm

LABORCZ MÓNIKA

1941-ben született Budapesten. Az Iparművészeti Főiskolán C s e k o v s z k y  
Árpád volt a mestere. Mindkét eddigi kerámia biennálén részt vett. Tanul
mányúton járt Görögországban.

Címe: Budapest, XVII., Rákoshegy, Baross utca 11

TÁL, 1972 
samott, 0  90 cm

TÁL, 1972 
samott, 0  42 cm

*  PLASZTIKA, 1972 
samott, 152 cm





M A J O R O S  J Á N O S
Munkácsy-díjas (1957 és 1966).

Dombóvárott született 1928-ban. Az Iparművészeti Főiskolán G á d o r  Ist
ván és B o r s o s  Miklós volt a mestere. Mindkét eddigi kerámia biennálén 
részt vett. Tanulmányúton járt Franciaországban (Vallauris).

Címe: Budapest II., Budakeszi út 83

KOMPOZÍCIÓ, 1972 
mázas kerámia, 140x72 cm

*  KOMPOZÍCIÓ, 1972
mázas kerámia, 61x114 cm

KOMPOZÍCIÓ, 1972 
mázas kerámia, 69x69 cm

M I N Y A  MÁRIA

1946-ban született Békés községben. Az Iparművészeti Főiskolán végzett, 
S c h r a m m e l  Imrét és J á n o s s y  Györgyöt tartja mesterének. Jelenleg 
a Gránit Kőedénygyár tervezője. Részt vett a II. kerámia biennálén. Tanul
mányúton járt a Szovjetunióban és Olaszországban.

Címe: Budapest, XI., Bercsényi utca 22 b

TÉRELVÁLASZTÓ, 1972 
kőedény, 140x90 cm

*  FALBURKOLAT, 1972 
kőedény, 172x109 cm
FALBURKOLAT, 1972 
kőedény, 90x84 cm

N Á D O R  JUDIT

Sopronban született 1934-ben. Az Iparművészeti Főiskolán C s e k o v s z k y  
Árpád növendéke volt. Jelenleg a Pécsi Porcelángyár tervezője. Mindkét ed
digi kerámia biennálén részt vett.

Címe: Pécs, II., Kalinyin út 47 b

GESZTENYE, 1972 
mázas kerámia, 15x15 cm

#  GESZTENYE, 1972
mázas kerámia, 15x15 cm


