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IPARMŰVÉSZEK A JÁSZSÁGBÓL

Ha a művészet téma szóba kerül, legtöbben a képzőművészetre, a zenére, az irodalomra 
gondolnak. Az iparművészet mindig határokat feszeget a kézműves és a művész között, 
ahogy a neve is utal rá. „A művész kézműves, csak magasabb szinten”: Walter Gropius 
mondása a 1920-as években kezdett elterjedni. Gropius mint funkcionálisan gondolkodó 
építész, a Bauhaus iskola igazgatója egy modernizált képet formált a művész személyéről, aki 
a modern ipar szellemében funkcionális tárgyakat és épületeket alkot, nevezzük tervezőnek, 
sőt a mai értelemben vett formatervezőnek. Persze az iparművész fogalma korábbi, mint a 
formatervezőé. Az iparművészeti iskolák, ahol anyagok szerint csoportosították a szakmákat, 
mint ötvös, kerámikus, üvegműves, textilműves… sokkal korábbra nyúlnak vissza, és nem 
különült el mindig annyira radikálasan, ki volt a tervező és a kivitelező. Az „iparművészet” 
átalakulására utal, hogy néhány éve a Magyar Iparművészeti Főiskola (majd Egyetem) is 
nevet váltott Moholy-Nagy László Művészeti Egyetemre, utalva a magyar művész nevével a 
Bauhaus iskolába visszanyúló szemléletváltásra. Az aktuális globalizált ipar és médializált, 
digitalizált kultúránk is egy új szemléletű „tervező művész” oktatását szorgalmazza, aki 
kézzel és számítógéppel egyaránt képes alkotómunkára. 

A következőkben bemutatkozó iparművészek a szakmában ismert, sőt elismert szakem-
berek. Egy kivétellel valamennyien az „Iparművészeti Egyetem” hallgatói voltak, jelenleg a 
szakma széles körű művelői. Emlékszem néhányukra, mikor még lelkes fiatalként létrehoz-
tunk egy alkotócsoportot, ami B. Jánosi Gyöngyi javaslatára a Hamza Stúdió nevet kapta. Az 
e cikkben szereplő művészek közül a Hamza Stúdió alapító tagjai voltak: Demény Andrea, 
Máté Eszter, Kovács Zsigmond. Később Papp Anett is csatlakozott a csapathoz.

Iparművészeink a legkülönbözőbb karakterek. Vannak magányos tehetséges alkotók, 
akik inkább a hagyományos értelemben vett iparművészetet művelik. Vannak, akik cégeknél 
komoly tervezői munkát végeznek. Mások grafikai stúdiókban dolgoznak, egy bonyolult        
szerkezeti rendszerben, ahol nem megbízással kapják a munkát, hanem versenyezni kell 
érte cégnek, grafikusnak egyaránt. Talán ezért is olyan nehéz ez a pálya, mert a nagy 
cégeknél makro- és elemi szinten egyaránt versenyhelyzet van. A művészeti egyetemekre 
nagyon nehéz bekerülni, a felvételin a művészi tehetség, kreativitás számít, a gyakorlati 
kompetenciák kevésbé mérhetőek. Az egyetem időnként lehetőséget teremt a hallgatók 
számára, hogy a munka világába is bekapcsolódjanak. Vannak hallgatók, akik élnek ezekkel 
a lehetőségekkel, mert rendelkeznek a gyakorlati életben való boldoguláshoz kapcsolódó 
kompetenciákkal: több nyelven történő kommunikáció, kooperációs képességek, kudarctűrő 
képesség és sok-sok energia a kezdéshez, vagy újrakezdéshez… Főleg ezek az iparművészek 
nemcsak Magyarország határain belül dolgoznak, hanem külföldi cégeknél Európa más 
országaiban is. És vannak iparművészek, akik tanítják is a szakmát művészeti iskolákban, 
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egyetemeken. Ha végigolvassuk a művészek történeteit, elgondolkozunk, vajon miért 
nem jöttek vissza az egyetemi évek után a Jászságba. Sajnos a válasz egyértelmű, hiszen 
minimális a munkalehetőség ilyen szakmák számára. A textilipar a 80-as években megszűnt, 
a gyáriparban főleg mérnököket alkalmaznak. Azok az üzemek, amelyek a Jászságban 
előfordulnak, nem elsősorban a tervezői munkáról szólnak, hanem a már megtervezett 
szerkezeti elemek legyártásáról. A tervező vállalkozóként dolgozhatna, de egy vállalkozás 
megteremtése és működtetése legfeljebb jól működő team munkában, megfelelő tőkével 
valósítható meg. Iparművészeink is ehhez hasonló problémák között vívódva elsodródnak 
és „vissza-visszatérnek időnként ” szülővárosukba, de a munkalehetőség sajnos máshol van. 
Viszont vándorlásuk során sok kihívással találkoznak és sok tapasztalattal gazdagodnak az 
évek során. Szakmailag szoros kötelék fűzi őket egymáshoz. Többen közülük egy időben 
jártak egyetemre. A cikkek tanulsága szerint a nehézségek ellenére sikeresen veszik az akadályt 
szakmai berkekben itthon és külföldön egyaránt.

Ambrus-Varga Eliza – öltözék- és nyomott-anyag tervező

1993-ban született Jászberényben. Lehel Vezér Gimnáziumi évei után a Budapesti Corvinus 
Egyetemen tanult, majd a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervezői szakán végzett.  
Munkahelyei 2015–2016: Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Párizs – textilter-
vezés; 2016–2017: Mitwill Textiles Europe SARL, Mulhouse – nyomott-anyag mintatervező 
2018. Jelenleg: TALLY WEIJL, Bázel – nyomott-anyag mintatervező.

Bizonytalanul vettem a lépcsőfokokat egymás után a jászberényi lakótelepi lépcsőház-
ban. Nem voltam biztos, hogy hányadik emeletre tartok, az izgatottságtól elfelejtettem, mit 
is mondott Andi a kaputelefonban. A másodikon ott várt az ajtóban, hatalmas kedvességet 
sugározva. Azt hiszem, itt kezdődött minden. 2009 decembere volt, az első rajzórám Demény 
Andreánál annak reményében, hogy másfél év múlva sikeresen felvételizzek a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemre, ahol textiltervezést szerettem volna tanulni. Az első órán világosodott 
meg számomra, miután átnéztük a felvételi elvárásokat, illetve mutatott néhányat az ő egyko-
ri felvételis munkáiból, hogy nem lesz ez olyan egyszerű menet. Az általános és középis-
kolában a legjobb rajzos voltam, kiemelt figyelmet kaptam a tanáraimtól, de a szint, ahova 
el kellett jutnom a felvételiig, kilátástalanul magasnak tűnt. Lévén, hogy a családomban 
sosem volt művész, az utat senki sem taposta ki előttem, a szüleim sem voltak túl bizakodóak 
a választásommal kapcsolatban. Sokkal inkább tereltek volna a gazdasági pálya felé, ami 
lényegesen kecsegtetőbb jövőt ígért, anyagi szempontból legalábbis. Hiszen nem ez az, amit 
a társadalom igyekszik a fiatalok agyába vésni? 
Válassz egy olyan szakmát, ami jövedelmező, 
ami majd jól hangzik a 10-15-20 éves érettségi 
találkozókon! Az kit érdekel, ha az életed ébren 
töltött részének több mint felét egy olyan tevéke-
nységgel töltöd majd, amit nem is élvezel. Talán 
akkor ez még nem pontosan így fogalmazódott 
meg bennem, de inkább a megérzésemre hall-
gattam, és belevágtam a felkészülésbe. Másfél év 
kemény munka következett, de a felvételi kudarc-
ba fulladt, az első fordulón kiestem.

 Mondanom sem kell, nagyon csalódott voltam, 
hiszen titkon reméltem, hogy sikerülhet. A kudarc 
két teljes évre eltántorított még a gondolattól 
is, hogy egy rajzceruzát a kezembe vegyek. A B 
terv szerencsére bejött, felvettek a Budapesti 
Corvinus Egyetemre, ahol közgazdaságtant 
tanultam. Budapesten egy új világ nyílt meg 
előttem, szivacsként szívtam magamba a kultúrát, 
a művészetet a múzeumok, kiállítások által, és 
akarva akaratlanul lettem egyre tájékozottabb 
a nagyvilágról, és alakult ki a saját világnézetem. Sokkal több inspiráció és inger ért, 
ami egyre inkább visszatérített eredetileg elgondolt vágyam felé, hogy azt csináljam, ami 
valóban érdekel – a textiltervezés. Újult erővel, immáron érettebben és sokkal kiforrottabb 
látásmóddal vetettem bele magamat a felkészülésbe. Ismét Demény Andi segített, valamint a 
budapesti Corvin Rajziskola rajz- és textilkurzusa. Ezúttal siker koronázta az erőfeszítéseimet, 
maximális pontszámmal felvettek a MOME-ra. Bár közhely, hogy minden okkal történik, de 

Kísérleti ruha két anyagrész 
felhasználásával

Ruhatervek a diplomamunkához, az afrikai Asaro törzs által inspirálva 2016.
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ebben a helyzetben beigazolódott, hiszen idővel rájöttem, hogy miért kellett az a kudarc 
akkor, és miért volt nagyon hasznos az a két év. A MOME-n eltöltött évek alatt úgy éreztem 
repülök, hatalmas szabadságérzettel töltött el, hogy azzal teltek a mindennapjaim, ami a 
szenvedélyem. A divat- és textilminta tervező szakon a tervezői látásmódon kívül alapos 
techniakai tudást is elsajátítottunk, amit azóta is sikerrel alkalmazok a munkám során. 2016-
ban lehetőséget kaptam egy szemesztert eltölteni Párizsban, ahol az egyik legelismertebb 
művészeti egyetemen, az ENSAD-on tanulhattam textiltervezést. Az itteni félév meghatározó 
volt számomra, hiszen beleszerettem a francia kultúrába, ekkor határoztam el, hogy oda 
visszatérek az egyetem után. 

A MOME utolsó félévében a diplomamunkámra koncentráltam, mindeközben egyre 
nagyobb súlyként nehezedett rám a gondolat, hogy mi is lesz velem a végzésem után. Úgy 
gondolom nem ismeretlen ez a dilemma a Magyarországon iparművészként végzettek 
számára, hiszen itthon korlátozottak a lehetőségek a művészeti szektorban. A textilipar 
fénykora rég lehanyatlott, saját vállalkozás alapításához pedig biztos tőke és hatalmas 
elszántság kell. Az utóbbiból nem is lett volna hiány, de úgy gondoltam, szeretnék tapasz-
talatot szerezni, mielőtt ebbe belekezdek. 

Egy vasárnap délután váratlan hívást kaptam az egyik tanáromtól. Egy gyakornoki állás-
ról beszélt, amire sürgősen választ kellett adnom. Mikor kiderült, hogy egy franciaorszá-
gi textilnyomtatással foglalkozó cég keres textiltervezőt, gondolkodás nélkül rávágtam az 
igent. A diplomaosztóm után pár nappal már Mulhouse-ban találtam magam. Új korszak 
kezdődött, hiszen az egyetemen megszokott egész féléves, sokkal inkább konceptuális ter-
vezési folyamathoz képest minden felgyorsult, hamar bele kellett szoknom, hogy a való élet-
ben, a valódi iparban nem minden ugyanúgy van, ahogy azt az egyetemen megszoktam. 
Ugyanakkor jó érzés volt tapasztalni, hogy az egyetemen megszerzett technikai tudásnak 
nap mint nap nagy hasznát vettem. Az itt eltöltött idő alatt több különböző célpiacnak terve-
zhettem anyagmintákat, és hatalmas öröm volt, mikor egyre több üzletben láttam az általam 
tervezett mintákat a ruhákon. 

Több mint másfél év után úgy éreztem új kihívásra van szükségem, mindemelett pedig 
hiányoltam a divattal, a ruhatervezés folyamatával szorosabb kapcsolatot. Próba szerencse 
alapon jelentkeztem a svájci Tally Weijl nevű divatmárkához, amit évek óta ismertem, hiszen 
Magyarországon és világszerte összesen 900 üzlettel rendelkeznek. A 2018-as új évet már 
Baselben kezdhettem mintatervezőként, és immáron részt veszek a kollekciók inspirációinak 
kitalálásában is. A legújabb trendek folyamatos elemzésével meghatározom a soron követ-
kező kollekciók minta- és színvilágát, hozzátéve a saját személyes ötleteimet. Soha sincs két 
ugyanolyan nap, és szerencsére a kézi rajzolás és festés is a mindennapjaim részét képezik, 
ami nagyon fontos számomra. Hosszú út vezetett idáig attól a bizonyos téli délelőttől, és 
még hosszabb vár rám ezután.  A textil- és divatipar elképesztő iramot diktál, de időnként 
meg kell állni és visszanézni, lepergetni magam előtt az elmúlt éveket, hogy értelmet nyer-
jenek a dolgok, hogy értékelni tudjam a kudarcokat és a sikereket. Köszönettel tartozom a 
sok támogatásért a tanáraimnak és persze a szüleimnek is, akik bár bizonytalankodtak a 

választásomat illetően, de mégsem tántorítottak el attól, hogy az álmomat kövessem. A jövőre 
vonatkozóan sok tervem van, amiben szerepel egy nagy divatháznál történő elhelyezkedés, va-
lamint a saját márka, vállalkozás létrehozása is, de egyiket sem siettetem. Bízom benne, hogy 
a sors továbbra is olyan embereket és helyzeteket sodor az utamba, akik, amik által el tudom 
ezeket érni a megfelelő időben. Nem zárom ki a hazatérés lehetőségét sem, remélem lesz olyan 
alternatíva, ami kellően inspiráló és motiváló, hiszen nem egy hazai tervező bizonyította be, 
hogy Magyarországon is lehet sikereket elérni.

Honlap: https://aveprints.wordpress.com (mintatervezés)  
https://www.behance.net/aveliza (ruha és mintatervek)
Kiállítások, pályázatok

2013. – Láncreakció – csoportos kiállítás – Jászberény 
2013. White Caviar ruhatervező pályázat – divatbemutató a döntőben – Budapest 
2014. Margitszigeti Szabadtéri Színház jelmeztervező pályázat – I. hely – Budapest 
2016. MOME diplomakiállítás és divatbemutató – Budapest

Demény Andrea – állóképtervező grafikus, textil (szövő szak)

Jászberényben született 1970-ben. A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola (Ars Politech-
nikum) textil szakán tanult, ezzel páruzamosan a Gobelin Háziipari Szövetkezetben dolgozott 
gobelinszövőként. Az egyetem elvégzése után vidéken, majd Budapesten vállalt grafikai és 
illusztrátori munkát. 1998-ban a Magyar Ipar-művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció 
Tanszék állóképtervező grafika szakán végzett. Az egyetemi évek után több reklámstúdióban is 
dolgozott, ahol eredményesen vett részt grafikai tendereken: Kaméleon Reklám Kft., Art Force 
Design és a Royal Rocket Kft., Léczfalvy Stúdió Kft., 2006-tól saját vállalkozásban a Képtel-
en-Galéria Bt.-nél és a Hunyár D. Stúdióban. Fokozatosan tért át a reklámgrafikáról az illusz-
trációs feladatokra. 2017-ben megjelent egy általa illusztrált mesekönyv az Európai mesék 
sorozat részeként Kínában. Készült egy La Fontaine: Állatmesék című könyvterv, amelyhez 
kiadót keres. Mindemellett rajzelőkészítőt, workshopokat tart művészeti pályára készülőknek. 

Eredetileg grafikus akartam lenni, de a textil is vonzott. A nagymamám Franciaország-
ban nőtt fel. Volt ott egy saját ruhaszalonja, ahol mindent ő tervezett és kivitelezett, így általa 
átörökítődött a szabás-varrás élménye. Amikor a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolá-
ba jelentkeztem, abban az évben nem indult grafika csak textil szak. Így lettem szövő szakos 
esti tagozaton, ahol feltételként a rajzfelvételi mellett olyan munkahelyet kellett találni, ami   
kapcsolódik a szakhoz. Végül a Gobelin Háziipari Szövetkezetben kaptam munkát. Egész Eu-
rópában három ilyen műhely létezett abban az időben. Amit ott szőttünk, annak nagy része 
angliai kastélyokba került. 
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Akkoriban legendás volt bekerülni bármilyen művészeti iskolába, még a Képző- és Ipar-
művészeti Szakközépbe is, ezért nagy segítség volt B. Jánosi Gyöngyi előkészítője, ahová a Le-
hel gimis évek alatt jártam. Később a MIF felvételire Kopek Rita rajzelőkészítője volt nagyon 
hatékony, ahol rajzoltunk, festettünk, mintá-ztunk, ábrázoló geometriát tanultunk. Három 
évig jártam hozzá, mellette párhuzamosan gobelinszövőként dolgoztam. Mire a Kisképzőben 
elvégeztem a szövő szakot, addigra épp felvettek a Magyar Iparművészeti Főiskola textil 
szakára. A főiskola első éve alapképző volt, utána jött egy újabb szakfelvételi, akkor átjelent-
keztem grafikára. Rajtam kívül többen is így tettek az évfolyamban. Állókép tervező grafikus 
lettem, ez egy ötéves képzés volt, az utolsó évben már egyetemi diplomát kaptunk. Közben 
megnyertem egy pályázatot, amit az egész végzős grafika évfolyamnak kiadtak feladatként. 
Erre azért vagyok büszke, mert nagyon erős volt a mezőny. Ez megerősített abban, hogy jól 
döntöttem, amikor szakot váltottam.

Az egyetem elvégzése után egy nyomdában dolgoztam, majd egy dekoros cég után a 
Kaméleon Reklám-hoz kerültem, ahol többek között márkás csokoládékhoz kellett csoma-
golásokat tervezni, illusztrálni, játékos megoldásokat kitalálni. Közben megalakult a Hamza 
Stúdió. Nagy Ildivel, Máté Eszterrel és Bartos Kingával beszéltünk először arról, hogy jó 
volna közösségben alkotni. Mivel reklámgrafikusként dolgoztam, hiányzott az önkifejezőbb 
eleme a szakmámnak. Ebből a hiányérzetből született a gondolat, hogy jó lenne egy alkotói 
csoport részese lenni. Ez egy nagyon inspiráló időszak volt. 

A közösségben való létezés fontos. Ha töb-ben együtt alkotunk és gondolkodunk, az sok-
kal lelkesítőbb, ugyanakkor az ötletek inkább akkor jönnek, amikor egyedül vagyok és leírom 
őket, majd vázlatokat készítek. A pályázati munkák esetében is nyugalomra, ráhangolódásra 
van szükség. 2013-ban sikerült megnyerni a Jászok Világtalálkozójára kiírt logó- és arculati 
pályázatot annak dacára, hogy majdnem lemaradtam a határidőről.

Többen megjegyezték a munkáimmal kapcsolatban az „egyéni, személyes hangot”. A 
„MINT-A mesében” című kiállításra készített kollázsok esetében gyerekkori fotóimat applikál-
tam a képbe, majd a látvány kisebb elemeit felhasználva mintaszerű hátteret hoztam létre. Ezál-
tal a grafikus és textiles hatás is érvényesül. Magántanárként művészeti gimnáziumokba, egye-
temekre felvételizőknek tartok előkészítőt. Ennek előnye, hogy csak olyan emberkéket vállalok 
el, akikben valamilyen okból fantáziát látok. Tanítás közben rengeteget tanulok szakmailag és 
emberileg is. Annak ellenére, hogy nem mindig könnyű velük, mégis nagyon büszke vagyok a 
tanítványaimra.

Terveim között szerepel a jövőre nézve, hogy szeretnék részt venni egy nemzetközi il-
lusztrációs pályázaton, amihez anyagot gyűjtök. Másrészt tervezgetem egy ideje, hogy saját 
grafikákból készítek reprodukciókat eladásra, majd különböző tárgyakra nyomtatva talán 
árusítható termék válik belőlük.
Honlap: https://demenyandi.blogspot.com/

Grimm testvérek: Csizmás kandúr – illusztráció és könyvterv

Grimm testvérek: Csizmás kandúr – illusztráció és könyvterv
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Díjak, tenderek

1998. Magyar Iparművészeti Főiskola által kiírt pályázat: A P.NY.M.E. 50. évfordulójára 
készített leporelló: I. díj 
2011. Acapella boroscímke- és logó pályázat, két tervvel döntős az első 10-ben 
2011. Tokaji „Fesztiválok bora” logo- és cimketerv, döntős az első 10-ben 
2013. „Jászok Világtalálkozója” logópályázat I. díj 
2000–2011. Főbb megnyert tenderek: Bellady csomagolásterv, Zalakerámia Zrt. katalógusterv, 
Master Honey logó- és arculatterv, Borsodi sör Kft. katalógusterv, Agrimill Agrimpex Kft. 
termékismertető katalógusterv, Weber Terranova Kft. Reklámkampány grafikai arculat terve. 

Főbb kiállítások

2000. Olaszország, Reggio Calabria: „Design Ungharese” csoportos kiállítás (FISE) 
2002. Budapest, Vigadó Galéria: csoportos kiállítás (FISE) 
2009. Pécel, Könyvművészeti Kiállítás, Péceli Kastély 
2014. „MINT-A mesében” közös kiállítás Simon Judit textilművésszel, FISE Galéria

Kovács Zsigmond – képző- és iparművész, porcelántervező

1976-ban született Jászberényben. A Magyar 
Iparművészeti Egyetem porcelántervező 
szakán végzett. 2004 óta a szegedi Ipari 
és Kereskedelmi Oktatási Központ 
Reklámgrafikai számítógépes asszisztense. 
Jelenleg Szegeden élő alkotóművész, négy 
fiúgyermek édesapja. Hivatása a karikatúrák 
készítése (portré-karikatúrák), bár ezúttal 
inkább a festményeiről és porcelánmunkáiról 
szeretnénk néhány érdekes életrajzi 
momentumot megtudni. Képző- és 
Iparművészeti szempontból mindenképp 
figyelemreméltó alkotások ezek. 

Végzettségem szerint tervező-iparművész 
vagyok, az akkori Magyar Iparművészeti 
Egyetem Szilikát Tanszék porcelántervező 
szakán végeztem 2003-ban. Akkoriban még 
terveim között szerepelt, hogy továbbfej-
lesszem az elkezdett gondolataimat, a kigon-

dolt formavilágot és technikákat. Számomra nagyon izgalmas anyag az üveg és a porcelán. 
A két anyag nem idegen egymástól, magas tűzön megüvegesedik, tömörré válik.  Olyan-
nyira átalakul akár nyers még, akár zsengélt, egyáltalán nem lehet átvilágítani, csupán 
megüvegesedve. 

A szakdolgozatom témájául is a porcelán hangulatlámpát választottam, mert a porcelán 
tökéletes anyag arra, hogy a különböző falvastagságokkal fényáteresztési különbségeket 
hozzak létre. Munkámat kísérletekkel kezdtem, próbatesteken hoztam létre különféle esz-
közökkel mintákat, felületeket: csurgatás, vájás, fröcskölés, kitakarás. Ezután kezdtem meg 
az Alföld Edénygyárban a lámpák létrehozását. Köszönet az iskolának és a gyárnak, hogy 
biztosította a lehetőséget. Megtapasztaltam, hogyan lehet elejétől végigvinni a technológi-
ai folyamatokon a tárgyaimat úgy, hogy a tűzből egészségesen jöjjenek ki. Kívül és belül 
is felületi megmunkálással hoztam létre a fény-árnyék játékokat. Sokféle technika és trükk 
van. Egyedi iparművészeti tárgyak ezek, mindegyik más és más. A másik diplomamunkám a 
vendégkínáló dobozok, melyek nassolnivalók kínálását szolgálják: földimogyoró, gumicu-
kor, drazsé, olajos magvak, kréker, zizi, ropi, ezekbõl 100-150 gramm mennyiség fér el egy 
dobozban. Egyetlen elembõl áll: önmagát sokszorozva válik készletté, számtalan variáció 
rakható ki, az asztal méretéhez, alakjához lehet igazítani, sőt a társaság létszámához is. Puz-
zle-szerűen lehet egymás mellé rakosgatni a dobozokat. A keletkezett negatív tereket színek-
kel jelöltem: terítéskor ezt a negatívot egy kívánt színű és méretű terítővel lehet betakarni. 
Különböző színű, egyszínű dobozok esetén még látványosabb lehet a teríték. Ergonómikus Kiöntők

Raku dobozok
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Díjak, tenderek
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kézbeillő ívek. Fiatalos, a játék lehetőségét biztosítja a társaságban. Tárolásuk is egyszerű, 
egymásba rakható torony fedő nélkül. Tisztíthatóságuk is praktikus, bevonatuk étkezési cél-
ra kifejlesztett mázzal történt. A sorozattermék öntéssel készült. Diplomamunkámmal nem 
szeretném lezárni a témát, csupán az itt töltött időszakot.

Az olajfestészetet először az egyetemi éveim alatt próbáltam ki 1998-ban. Innentől 
kezdve alkottam a képeimet, melyek tájak, aktok, portrék. Főleg olajjal és akrillal dolgozom. 
Festészetem első periódusa 1999-től 2005-ig tartott. Ez utóbbi év maghatározta a további 
időszakra az alkotásaim műfaját: portré-karikaturistaként folytattam munkámat. Az első por-
tré-karikatúrákat ekkor rendelték tőlem magánszemélyek, és partik, rendezvények rendszere-
sen foglalkoztatott rajzolója lettem azóta is. A festészetemnek kedvelt témái az emberi arc, a 
személyiség megjelenítése, a mediterrán városok panorámájának színessége, fény-kontraszt 
áradata, a háztetők élénksége, geometriájuk keltette mozgalmassága. Gyakran homokkal 
keverem ki az olajfestéket, és spaklival hordom fel a felületre, elsősorban vászonra, fale-
mezre. Kört és egyenes vonalat egyáltalán nem tudok rajzolni, de éppen ezért erősítik fel 
a műveim a vonalak görbeségét, azok rendszerét például egy háztetőkkel teli panorámán. 
Technikai megoldásaimat a sokszínűség jellemzi.

Honlap: http://www.kovzsi.hu/

Kiállítások 

2004. február Jókai klub, Budapest 
2004. június Szolnoki Főiskola Galéria, Szolnok 
2004. augusztus Déryné Művelődési Központ, Jászberény 
2005. február Nemzeti Táncszínház, Budapest 
2005. március Vasas Művelődési Központ, Budapest 
2005. augusztus Pallasz Áruház, Békéscsaba „Tájak, aktok, hangulatok”

Máté Eszter – formatervező, fémműves

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola elvégzése után ötvös-aranyműves szakon tanult, majd a 
Magyar Iparművészeti Egyetem formatervező, fémműves szakán végzett. 

1975-ben születtem Jászberényben, és itt is jártam iskolába, egészen a Tanítókepző Főis-
kola befejezéséig. A szüleim most is itt élnek, én ár 10 éve az Egyesült Királyságban lakom. 
Már gyerekkoromban sokat rajzoltam, sok versenyt is nyertem elég korán. Mindig le tudtam 
magam kötni a rajzolással. Emlékszem, milyen nagy felfedezés volt, amikor rájöttem, hogyan 
kell profilból egy embert lerajzolni. Volt olyan időszakom, amikor mindig lakásalaprajzokat 
készítettem berendezéssel együtt. Az érettségi után szerettem volna a kisképző ötvös szakára 
menni, de a szüleim azt mondták: „Legyen előbb egy diplomád!” – azt hiszem ezt sokan hal-

lották a szüleiktől akkoriban. Hogyan lett belőlem 
iparművész? Nos, elég kacskaringós volt az út. 
Először a tanítóképző után jelentkeztem az Ipar-
művészeti Főiskolára, de semmilyen tapasztala-
tom nem volt arról, hogyan is kellene készülni, 
mik az elvárások. Igazából csak tettem egy próbát. 

Persze nem sikerült. Viszont azt, hogy elmenjek 
gyerekeket tanítani, akkor valahogy nem tudtam 
magamról elképzelni. Hirtelen eszembe jutott, hogy 
én valaha ötvösködni akartam. Akkor már elég sokat 
tűzzománcoztam, nagyon szerettem csinálni. Ez a 
technika pedig szorosan kapcsolódik az ötvös-ara-
nyműves szakmához. Végül is a Práter utcai szak-
munkás képzőbe jelentkeztem aranyműves szakra. 
Ez akkor érettségi utáni két éves képzés volt és sok 
szakmai gyakorlatot igényelt. Szerencsémre Ludwig 
Rezső műhelyébe felvettek, ott még volt gyakorlati 
hely. A második év elején azonban tudatosodott ben-
nem, hogy a szakma ezen oldala kevésbé érdekel. Az, 
hogy egy műhelyben dolgozzak, ahol mások igényei, 
ízlései szerint, megrendlésre ékszereket készítsek, 
nem nekem való feladat. 

Amikor ez világossá vált elöttem, nagyon szisztematikusan elkezdtem az Iparművészeti 
Főiskola felvételijére készülni Gspan Károly rajzelőkészítő tanfolyamán, aminek meg is lett az 
eredménye, mert sikerült, bekerültem a formatervező szakra. A fémműves tervező szakirányt a 
második év után vehettük fel. Ezen a szakon Péter Vladimir és Bánfalvi András voltak a tervező 
tanáraim. Akit még a főiskoláról szívesen és tisztelettel megemlítek, az a rajztanárom, Fajó 
János. Zágrábban tölthettem Ceepus ösztöndíj jóvoltából egy hónapot az ottani képzőművésze-
ti egyetem kisplasztika szakán, és Erasmus ösztöndíjjal 4 hónapot Finnországban, Lahtiban az 
ottani fémműves technikum ékszertervező szakán. Ezenkívül a Ludwig Alapítvány ösztöndíját 
elnyerve egy múzeumpedagógiai tanulmányútra mentem Németországba. 

Az egyetem után a Sterling ékszergalériában kezdtem dolgozni. Egy kortárs művészeti 
tevékenységbe fogtunk az ékszerkészítés területén. Amit leginkább kiemelnék, az egy közös 
kiállítás projekt „műanyag” címmel a Néprajzi Múzeummal, ahol a stúdiókiállítás tár-
skurátora voltam, és egy párhuzamos kiállítással is megjelentünk a Sterlingben műanyag 
ihletésű ékszerekkel. 

Az egyetem után megpályáztam és el is nyertem a Kozma Lajos iparművészeti ösztöndíjat, 
ahol nemesfém és műanyag kombinációjával foglalkoztam az ékszerkészítésen belül. Két évig 
voltam ösztöndíjas, ez idő alatt „Ékszerképzet” címmel több ékszerbemutatót is készítettünk 
fiatal táncosokkal, aminek többek között Gellén Anna és Góbi Rita is koreugráfusa volt, és 

Ezüst, szitanyomott műanyag
„Anyagkombinációk”

Kozma Lajos Iparműveszeti ösztöndíj
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olyan helyeken mutatkoztunk be, mint a Made 
in Hungary (Lakástrend), Eventuell Galéria, 
Fuga. 2007-ben volt egy közös kiállításunk 
Vígh Krisztina textilművésszel „Talents in 
Focus” címmel a Londoni Magyar Kulturá-
lis Központban. Akkor nagyon megtetszett 
London, és a párommal elhatároztuk, hogy 
kiköltözünk szerencsét próbálni. 

Miután megvalósítottuk tervünket, az 
Egyesült Királyságban sok vásáron, show-n 
vettem részt. Ahova jelentkeztem, oda gya-
korlatilag mindenhová beválogattak. Sajnos 
ezeken a rendezvényeken részt venni nagyon 
költséges, és nekem igazából nem térültek 
meg. Szakmai háttér, hálózat nélkül nehéz 
érvényesülni, egy idegen országban ez foko-
zottan beigazolódik. Fenntartok egy kis on-
line boltot (www.mylittleanimals.etsy.com), 
ahol inkább gyerekeknek, gyermeklelkű fel-
nőtteknek szóló tárgyakat alkotok. 

A saját gyermekeim megszületése óta 
kevesebbet foglalkozom fémmel, inkább a 
lágyabb anyagok felé fordultam, mint a tex-

til, azon belül is a természetes anyagokat preferálom, mint például a gyapjú filc. Ékszereken 
kívül gyerekszoba dekorációkat, egyéb kiegészítőket készítek. Visszatértem a pedagógiához 
is, most éppen egészen pici gyerekekkel foglalkozom, illetve alkalmanként kézműves work-
shop-ot tartok nagyobb gyerekeknek. Szeretnék visszatérni a rajzoláshoz is a közeljövőben, 
mert nagyon hiányzik, és van egy csomó meseötletem gyerekeknek, amit egyszer remélem, 
lesz időm leírni és talán illusztrálni is.

Díjak, szakmai tevékenység 

2002. CEEPUS ösztöndíj Zágráb, Horvátország, Képzőművészeti Akadémia 
Kisplasztika szak  
2003. Magyarországi Ludwig Alapítvány 2003. évi ösztöndíj 
2003. Erasmus ösztöndíj, Lahti Politechnic, ötvös szak 
2004. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Diplomadíj 
2005–2007. Kiállítások szervezése, tervezése, kivitelezése a Sterling Ékszergalériában, 
Budapest 
2006–2007. Kozma Lajos Iparművészeti Ösztöndíj, két évre

Főbb kiállítások 

2004. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Diplomadij
2005. Önálló kiállítás a Jászberényi Nyár keretén belül, Jászberény
2009.  „Effervescence IV.”  West Dean College, Chichester, UK
2010.  „Origin", Sommerset House, London

Papp Anett – textiltervező, design és vizuális művészet tanár, 
tanársegéd, DLA   doktorjelölt

Papp Anett Jászberényben született. Középiskolai éveit a Deák Ferenc Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskolában végezte, majd a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció, 
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tervező MA képzésén kitüntetéses diplomát szerzett 2010-ben. Diplomamunkájával felvételt 
nyert az egyetem doktori iskolájának iparművészet DLA szakára, ahol 2015-ben abszolutóri-
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Alkotói érzékenyítés néven művészeti 
foglalkozásokat vezet gyermekeknek Budapesten 
a Rákoshegyen, a Jurányi Házban, valamint Jász-
berényben.

A gimnáziumi években körvonalazódott, 
hogy művészeti pályán szeretnék továbbtanul-
ni. Beluzsár Csaba és Bartos Kinga a középis-
kolai rajztanáraim meghatározó jelentőségűek 
a szakmai pályára állásomban. Csaba ja-
vaslatára kerestem fel Demény Andreát az ipar-
művészetis felvételim előtt, hogy a textiles map-
pám megmutassam neki. Ebben az időszakban 
lettem a Hamza Stúdió tagja.

Nagyon izgalmas időszakban jártam egye-
temre. A művészetről, az egyes határterületekről 
való gondolkodás átalakult az utóbbi évtizedben. 

Megnyílt egy diszciplináris átjárás a 
képző- és az iparművészeti fogalmak között. A 
designszemlélet is begyűrűzött más szakmák 
területeire. Az egyetemi évek alatt nem csupán 
egyfajta tervezői gondolkodásmódot sajátítot-
tam el, hanem a keretek kitágítását. A tudásom 
adaptálhatóságával is kísérletezhettem. A textil 
szakon belül az alapanyagtervezés egy struktúrákban, rendszerekben megnyilvánuló spe-
cializáció. Nagyon szerettem ezt, izgatott az a rendszer, amikor a szálasanyagból valami-
lyen rendszer mentén szövet lesz. Az egyetemi évek második felétől az foglalkoztatott, ho-
gyan tudnám definiálni ezt a szerkezetbe épülést. A kereteket elhagyva új anyagminőségek 
születhetnek. Így foglalkoztam fémek rendszerbe ágyazásával, de innen már csak egy lépés 
volt, hogy organikus, élő anyagokat is alkalmazzak, mindez új távlatokat nyitott. Hiszen 
egy új anyag esetében egész más szabályszerűségek és más működési elvek határozzák 
meg a rendszert, amit fel kell térképezni. Gyakran növesztek füvet, búzafüvet vagy egyéb 
csírákat, melyek egységes szövetté szervesülnek a növekedésük során. Doktori kutatási 
tervem is a határterületek feszegetésén alapul.

Tervezői munkáim mellett tanítással is foglalkozom, amelyre saját gyerekeim is inspirál-
nak. Három kisfiam született az egyetemi éveim után. Már jó ideje otthon voltam velük, és 
nagyon hiányzott egy tágabb közeg, amiben mozoghatok. Az oktatói munkában az a jó, hogy 
oda-vissza működve töltheti, gazdagíthatja a résztvevő feleket. Alkotói érzékenyítésnek hívom 
a gyerekfoglalkozásaimat, amit Budapesten és Jászberényben is tartok 5-8 éves gyerekeknek. 
A művészeti látásmódom természetesen a közeget adja, de ami fontosabb, hogy élményre 
épülő alkotás zajlik a foglalkozások során, ez pedig felszabadító. Hazajönni mindig nagyon 

jó érzés, ez a biztonságot adó közegem. A pedagógiai attitüdöm a családomtól eredeztethető, 
sok pedagógus között léteztem. A foglalkozássorozat meghatározó lett életpályámban is, ez 
vezetett végül vissza az egyetemi keretek közé. A tanári gyakorlatomat a Budapesti Faze-
kas Mihály Gyakorló Gimnáziumban végeztem, a Budapesti Metropolitan Egyetemen pedig 
a felnőttoktatásban veszek részt. Nagy tapasztalás a széles korosztálypaletta. Élményeimet 
visszaforgatom az oktatásba, kísérletezünk, tág kereteket szabok, hiszek abban, hogy ettől 
lesz személyes és hiteles a mondandóm. Ez egy művészeti képzésben különösen fontos. A 
művészet adja a keretet, ennek egy eszköze az autonóm munkáim, másik pedig a pedagógia. 
A művészi pályám a gyerekek növekedésével kezd újra előtérbe kerülni, ugyanakkor az ok-
tatás során megtapasztalt sikerélményeket ugyanúgy alkotó tevékenységnek tekintem. 

Jövőbeli terveim között szerepel a DLA doktori fokozat megszerzése. A doktori képzés 
záróakkordja a mestermunka és annak megvédése. Remélem, hogy ez majd meghatározza az 
elkövetkező évek szakmai irányát is. Nagy kihívás ez, de rendkívül inspiráló. Mindeközben 
nagyon élvezem, hogy a hétköznapjaim egyes területei építik egymást. Fontos az a közeg, 
amit a növendékeimmel teremtek, akár 5 évesek, akár fiatal felnőttek.

Ösztöndíjak 

2011: DLA állami ösztöndíj, 2005/2006, 2007/2008 tanévre Köztársasági ösztöndíj

Főbb kiállítások

2018. FISE, „Időzítés", Zachar Viktóriával közös kiállítás, Budapest 
2014. Egyéni kiállítás, „Nagymosás”, Lehel Mozi Galéria, Jászberény 
2012–2015. 4-5. Textilművészeti Triennálé, Fal- és tértextil kategória, Szombathelyi Képtár, 
2010. „Time drops-TASTE THE TIME DROP WAMP”, Helsinki Design Hét, Helsinki Mag-
yar Formatervezési Díj 
2018. Belgium, Kortrijk, Futuro Textile, textil és design kiállítás

Papp Zsófia – textiltervező

1990-ben született Karcagon, majd Jászberényben nevelkedett az egyetemi tanulmányok 
megkezdéséig. Lehel gimnáziumi évei után divat- és textiltervezés BA, majd MA képzése-
ken végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Észtországban a tallinni Eesti Kunstaka-
deemia-n tanult a klasszikus könyvkötésről, illetve a kézműves bőrmegmunkálásról; Írország-
ban a dublini National College of Art and Design egyetemen a „Textil a képzőművészetben” 
szakterületen szerzett tapasztalatokat. 

Kicsi korom óta fontos szerepet töltött be az életemben a rajzolás és a festés. A jászberényi 
általános iskolai és gimnáziumi évek alatt a rajztanáraim biztatása és támogatása nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy végül művészeti pályát válasszak. 

Stóla kollekció - kötöttlen szalagok
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A néptánc mellett a rajzszakkörök vol-
tak azok az elfoglaltságok, melyekbe hosszú 
órákra szívesen belefeledkeztem.

A gimnáziumban matematika tagoza-
tos voltam, majd az első egyetemi évemet 
építőmérnök hall-gatóként töltöttem Buda-
pesten. Ekkor fogalmazódott meg bennem 
tisztán az, hogy kreatív szakmát szeretnék 
tanulni. Elkezdtem járni Demény Andrea 
rajzfelvételi előkészítőjére, mely nagyban 
segített abban, hogy a következő ősszel 
elkezdhessem tanulmányaimat a Moho-
ly-Nagy Művészeti Egyetemen. 2016-ban 
végeztem textiltervezőként. Érdeklődésem 
az egyetemi évek alatt a szövött anyagok 
tervezése, illetve a kiegészítők tervezése felé 
irányult. A klasszikus megoldások mellett 
nagyon szeretek új anyagokkal, technikákkal 
is kísérletezni. 

Az alkotási folyamatban számomra eg-
yaránt fontos a végeredmény és az ahhoz 
vezető út is. Szeretek színekkel, felületekkel 
játszani, különböző karakterű anyagokat 
egymással párosítani. Emellett a folyamat 
fontos részének tartom az adott feladatban a tudatos, rendszerszintű építkezést. Úgy gondo-
lom, ez a legfontosabb tudás, amelyet az egyetemen szereztem.

Az egyetemi képzés keretein belül lehetőségem nyílt külföldi tanulmányok folytatására. 2013-
ban Észtország fővárosában, Tallinnban, az Eesti Kunstakadeemia-n szereztem ismereteket a 
klasszikus könyvkötésről, illetve a kézműves bőrmegmunkálásról. Két évvel később Dublinban 
a National College of Art and Design-on ismét lehetőségem nyílt a tapasztalataim bővítésére. 
Tanulmányaimban nagyon hasznos időszaknak tartom ezt: többek között más egyetemi 
légkört tapasztaltam, új kultúrák megismerésével gazdagodtam. Ezek a tapasztalatok fontos 
inspirációs forrást nyújtanak a mai napig: hagyományaink tisztelete, a gyökereinkhez való 
viszonyunk és személyes kapcsolódási pontjaink a múlthoz az ötletek kimeríthetetlen forrását 
jelentik számomra. Egyetemi mestermunkám is ehhez kapcsolódó gondolatokra épül: egy 
olyan projekt keretein belül született, mely a hagyományok újragondolásának témakörét öleli 
fel. (A kezdeményezés a MOME textiltervező tanszéke és a norvég Telemark University College 
összefogásában valósult meg.) Célom a hazánkban ismert hagyományos díszítőtechnikák 
egyikének újraértelmezése volt. Kutatásomban a népi hímzések új tartalommal való 
megtöltésére kerestem a megoldást. A végeredmény egy öltözékkollekció, mely a gömöri 
csomóhímzés alternatív felhasználására épül. A hímzés elsődleges célja a díszítés, ez 

esetben plusz funkcióval egészül ki: 
egyfelől mintázat a hordozó alapanyag 
felületein, másfelől az anyag karakterét 
is befolyásoló fonalrendszerként is 
képes funkcionálni. Így a tradicionális 
öltéstípus alkalmas struktúraképzésre 
és formaalakításra egyaránt, s ezen 
tulajdonságok mellett még információ 
hordozására is megfelel: míg a csomók 
a színoldalon gyöngyszerű felületet 
képeznek, addig a fonák oldalon az 
öltés szálai egy feliratot rajzolnak ki. A 
norvég „ulv i fåreklær” olvasható itt, 
mely „báránybőrbe bújt farkas”-ként 
fordítható. Ez a projekt megerősítette 
bennem azt, hogy számomra milyen 
fontos az a kapcsolódás, amely tradíció 
és egyén között létrejöhet. 

Ez az inspiráció egyaránt táplálkozik 
a múltból, jelenből és jövőből, magában 
hordozva a folytonos megújulás 
képességét.  Alkotóként a későbbiekben 
is szeretnék ezen az úton tovább haladni, 
és olyan tárgyakat készíteni, melyek 
tükrözik ezeket a gondolatokat.

Honlap: https://www.fise.hu/www/users/papp-zs%C3%B3fia
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Simon Zoltán – textiltervező

1989-ben született Debrecenben, majd Jászberényben nevelkedett az egyetemi tanul-
mányok megkezdéséig. 2008–2012 között tanulmányok a budapesti Corvinus Egyetem  
Kertészettudományi Karán, ahol környezetgazdálkodási agrármérnök BSC képzésen vég-
zett. 2015–2018-ig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézet, Textiltervezés BA 
képzésében vett részt.

A művészetek iránt való érdeklődésemet a Budapesti Corvinus Egyetem környezet-
gazdálkodási agrármérnök szakjának elvégzését követően kezdtem el kamatoztatni, először 
Demény Andrea grafikus, majd a Corvin Rajziskola tanárainak segítségével. Iránymutató 
mérföldkövet jelentett a Lövei Attilával közösen megalapított Prés Műhely névre hallgató 
textil és ruházat mintázással foglalkozó vállalkozás. Ekkor már pontosan körvonalazódott, 
hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézetének Textiltervező szakán szeretném 
folytatni a tanulmányaimat, amelyet 2015-ben meg is kezdtem. 

Az egyetem első félévében részt vettem Csávás Rozicska Tünde Térbeli Dinamika névre 
hallgató kurzusán, itt született meg a 2016-os Sziget Fesztivál Art of Freedom pályázat egyik 
győztes projektjének előtanulmánya, amely a Négyszögletű Kerekerdő nevet viseli. E projekt 
kapcsán alakult meg a WIRE csapata azzal a céllal, hogy interaktív installációkon keresztül 
mutassunk rá olyan fontos dolgokra, amelyeket a hétköznapi életben figyelmen kívül hagyunk.

A WIRE kifejezés dróton kívüli kapcsolatot is jelent, és ezt alakítjuk ki az installációkon 
keresztül.  A csapatunk tagjai jelenleg Győrik Ágnes, Lövei Attila és én, Simon Zoltán. A fent 
említett első installációnk a természet és az indusztriális világ közötti feszültséget mutatja 
be. Ebben az alkotásban egy stilizált facsoporton keresztül szemléltetjük ezt a küzdelmet drót 
és a fa szimbólumának segítségével. A drótból formált geometriai testek az ember alkotta 
ipari világot, a facsoport motívuma pedig a természetet jelképezik. A természet erőit az em-
ber által készült dolgok nem tudják uralni, az élővilág mindig megtalálja a maga útját. Az 
installáció egyes elemei külön-külön is szemléltetik ezt az örökös küzdelmet, de emellett a 
facsoportot úgy terveztük meg, hogy egy bizonyos pontból az elemek egy hatalmas négyzetté 
formálódnak. A más és más alakú testekből kialakult négyzet egyértelműen szimbolizálja 
azt a globálisan összeadódó indusztriális rendszert, ami a világunkban uralkodni próbál, 
de ebből az egyesült nagy erőből is még mindig sikerül utat törnie a természetnek. A WIRE 
2017-ben is sikeres pályázatot állított össze az Art of Freedomra, amely koncepciója az első 
installációnak, egyfajta folytatása. Míg a „Négyszögletű Kerek Erdő” a természet szerepére 
fókuszált és a természet erejét állította szembe az emberével, addig a „Galilei” az ember 
tevékenységét és annak hatását igyekszik bemutatni. A WIRE fontosnak tartja az egység meg-
tartását az anyag és a forma használatával, de törekszik arra is, hogy közben új dolgot is 
létrehozzon belőle. A külső kocka fából, míg a belső gömb fémből készül. A gömb belsejébe 
4-5 ember fér be, és saját erejükből képesek a gömb megforgatására, így a résztvevők hozzák 
működésbe a szerkezetet. Ez jelképezi, hogy az emberiség egy olyan hajtóerő, mely a erejével 
és tudásával hozza működésbe a modern világot. Viszont fontos, hogy a harmónia megma-2018. Sziget, Art of Freedom: Rythm Boksz

2018. Sziget, Art of Freedom: Rythm Boksz
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radjon ember és természet között, és ne pörgessük túl a Földtől kapott lehetőségeinket. Az 
installáció 2017-ben elnyerte az Arthungry Közönség díját, és ugyanebben az évben a Los 
Angeles International Design Awards-on Architectural kategóriában Silver díjat kapott. Az 
idei, 2018-as Art of Freedomra témájában egy új irányvonalat készítettünk. A Rhythem Box’ 
egy olyan interaktív installáció, amelynek használói amellett, hogy árnyékos pihenőhelyre 
találhatnak az építmény belsejében, egy testet és lelket egyaránt felszabadító zenélésbe is 
kezdhetnek. A Rhythem Box’ négy oldalán négy különböző típusú ütős hangszer kapott helyet, 
amelyeken rögtönzött jammekbe kezdhetnek a fesztiválozók. Ha pedig célzottan keresik fel az 
installációt, részt vehetnek a napi több alkalommal tartott zeneterápián is. A terápiát hivatásos 
zenészek tartják, és minden résztvevő eldöntheti, hogy be szeretne-e kapcsolódni a hangszerek 
megszólaltatásába, vagy csak az installáció belsejében elterülve szeretnék átengedni magukat 
a rezgéseknek. Akik úgy döntenek, hogy a terápia során zenélni szeretnének, a zenészek instruk-
ciói nyomán tehetik ezt meg a terápia célzott menetét követve.

A 2018-as év tavaszi félévében a MOME Textiltervezés BA képzésének diplomafélévéhez 
érkeztem. A diplomamunkám és a szakdolgozatom inspirációjaként a vidéki emerek élet-
vitelét és környezetét hasztnáltam fel, így a designben nagy hangsúlyt kaptak a praktikus 
funkciók és a minőségi természetes alapanyaghasználat. Iránymutató volt a tervezésnél az 
egyszerű, szaktudást nem igénylő gyártástechnológia kialakítása. A továbbiakban szeretném 
folytatni a WIRE installációs projektjeit, amelyeket terveim szerint nemzetközi színtéren be 
fogunk mutatni. Valamint a Prés Műhely keretein belül 2019 tavaszán egy – a fiatal ip-
arművészeket segítő – inkubációs műhelyt nyitunk Budapesten. Terveim között szerepel a 
diplomamunkámat alapul használva saját táskamárkám elindítása is.

Honlap: https://www.facebook.com/wireinstallation/
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2014. Prés Műhely alapítótag 
2016. Sziget, Art of Freedom – Négyszögletű Kerek Erdő installáció Art Hungary Döntős 
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2017. Sziget, Art of Freedom – Galilei installáció- Art Hungary Döntős Project Közönség 
Díj, Los Angeles Awards Silver Díj 
2017. Wamp, megjelenés a Prés Műhellyel 
2018. Sziget Art of Freedom Rythem Box’

Soós Andrea – képző- és iparművész, grafikus

1971-ben született Jászberényben. A Lehel Vezér Gimnázium után a matematika helyett 
a kreatív, széleskörű, határtalan alkotói világot választotta, elvégezte a mainz-i Johannes 
Gutenberg Egyetem képzőművészeti szakát.

Az utóbbi években a nevem a Jászok – történelmi dal- és táncjátékkal forrt össze a darab 
producereként. Azt azonban kevesebben tudják, hogy a produkcióval is kreatív tevékenységeim 
által kerültem kapcsolatba, amikor Mihályi Gábor rendező-koreográfus jász származású 
alkotótársakat keresett. Többek között a darab vizuális anyagait, arculatát, honlapját, 
vetített látványát is én készítettem. Már 5. osztályos koromban felfigyelt B. Jánosi Gyöngyi 
kiemelkedő rajzi adottságaimra, később a középiskolában hozzá jártam különórákra. A Lehel 
Vezér Gimnázium érettségije után az Iparművészeti Főiskolára (ma MOME) jelentkeztem, 
ami a 2. vagy 3. körben nem sikerült. Pécsre felvettek ugyan matematika-vizuális nevelés 
szakra, viszont tanári karról hallani sem akartam. De ez már nagyon régen történt… Abban 
az időben nyílt a világ, úgy döntöttem, hogy egy évre Németországban babysitterkedem, 
azután újra megpróbálom. Az ott töltött idő alatt úgy alakult, hogy ott felvételiztem egy 
szintén háromfordulós vizsgával a mainz-i Johannes Gutenberg Egyetem képzőművészeti 
(ma már) akadémiájára, ami így jó pár évre odakötött. Egyetemi éveim alatt a tanulás 
mellett végig dolgoztam, hogy finanszírozni 
tudjam magam. Rengeteget profitáltam az 
életből, a tanulmányaim melletti munkákból, 
például a nagy frankfurti nemzetközi 
vásárokból, megismerve a különféle cégeket, 
izgalmas ágazatokat. Kinyílt számomra 
a világ. A 90-es években még jelentősebb 
különbségek voltak országaink között, egy 
egészen más környezetbe csöppentem akkor, 
ami talán a mai napig meghatározza látás- 
és gondolkodásmódomat. Számomra a 
kreatív alkotói munkában nincsenek határok, 
a képző-, az ipar- és a fotóművészet, utóbbi 
években a színház világa is, mind közel 
állnak hozzám. 2003 óta teljeskörű grafikai 
tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozom 
saját cégemben. Egy kézben van az ötlet 
megszületésétől a kivitelezésig minden lépés, 
ezzel garantált a gyors, pontos lebonyolítás, 
illetve a felelősség is.  Munkáimban nagy 
hangsúlyt kap az egyediség (kézi illusztráció 
és modern gépi megoldások), a személyre 
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illetve cégre, intézményre szabott ötletek megvalósítása, a mai gondolkodásmód a vizuális 
és technikai igények figyelembe vételével. Megrendelőim sokszínűsége (a gazdaság, 
tudomány, kultúra és a média ágazataiból) garanciaként szolgál a kreativitás, minőség és 
megbízhatóság támpontjaként.  

Főbb referenciáim: Faber-Castell, Magyar Állami Népi Együttes, EMI Music, Bologna-
Film, IPR-Insights, Ya-muna – a bőrbarát kozmetikum, Jászok – történelmi dal- és táncjáték, 
Paraziták a paradicsomban (film), TEDxLibertyBridgeWomen, Caffe Wendum stb.

Nagyon büszke vagyok a Faber-Castell-nek készített csomagolás illusztrációimra. A mai 
napig van néhány termékük, melyek az én rajzaimmal kerülnek forgalomba, s még mindig 
meglep és rácsodálkozom, ha találkozom vele a világ bármely papírboltjának polcain!

A cég 250 éves évfordulójára a logójukat rajzoltam meg minden termékükkel, többféle 
technikával, melyeket egy videóban fűztem össze. 2014 óta meghatározó feladataim közé 
tartozik a vetített színházi látványvilág. A Magyar Állami Népi Együttes több darabjához 
készítettem filmeket, animációkat, és a Jászok-hoz is. Egy alkotónak, aki többnyire egyedül 
dolgozik, egy társulattal együttműködni, és a tapsvihar, leírhatatlan érzések!

Különös szerelem számomra az ékszerkészítés is. A megálmodott darab munka közben 
válik alkotássá. Ezek a saját márkás egyedi ezüst ékszerek az anyag viselkedése, a véle-
tlen és a pillanat, az elképzelés és a kísérletezés állandó kölcsönhatásának és ezek érzékeny 
egyensúlyának az eredményei. Utóbbi alkotásaimban funkciójukat vesztett vagy sérült antik 
ezüst tárgyak számomra izgalmas részeit formálom saját képi világomra.

Az értékteremtés, a kreatív alkotás éltet. A minőség és a szépség iránti igény, ösztönös 
alapértékeim. Nevemet adom munkáimhoz.

Festmények, fotók, videók, grafikai munkák, ékszerek: www.soosdesign.com

Főbb díjak, eredmények 

2016. Az Év Honlapja Díj kultúra kategóriában a www.jaszok.com honlap a legjobb 4-ben 
2012. Gombold újra 2.0 Fóris Barbarával közösen készített döntős kollekció, divatbemutató 
a Millenárison 
2010. Paint Up! 2010 Budapest – Visualpower Virtuális épületfestő versenyen a döntős 
12+8-ban, a Múzeumok Éjszakáján a Budavári Palota-Magyar Nemzeti Galéria 600 
négyzetméterén kivetítve 
2009. Magyar Internet Média és Web Díj, Művészet 3. hely

Főbb kiállítások 

2017. Marozsán Erika és az ékszereim – Önálló fotókiállítás. Budapest, Hatszín Teátrum 
2012. Magyar Kortárs Ékszer. Budapest, Corinthia Grand Hotel Royal 
2011–2012. Mindörökké Zsolnay! ArtDeco 21 – Ékszertervezői pályázat fő alkotásai. Buda-
pest, Iparművészeti Múzeum 
2009. Stoll'Art Kortárs Galéria – Hollós Ádám és Soós Andrea kiállítása (festmények, 
grafikák). Budapest 
2008. Giovani artisti. Közös festménykiállítás. Conselve, Olaszország
2006–2008. Miskolci Grafikai Triennálé. Miskolc, Miskolci Galéria
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