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A Szederjesi művészcsalád 
 Szederjesi Andrást,   

az Ághegy 31-32. számában mutattuk be. 2011-ben. 
Olyan környezetből jövök, - írta vallomásában -, ahol 
rengetek tehetséges művész volt az édesapám környe-
zetében, édesapámat is beleértve...  Kolozsváron jár-
tam a Ion Andreescu képzőművészeti főiskola iparmű-
vészeti szakára. (Designre). A diplomázás után kike-
rültem Svédországba, ahol reklámgrafikával, meg  
grafikai designnel (grafisk design) foglalkoztam, ami a 
megélhetésemet biztosította.  
    „Különböző reklámirodáknál dolgoztam sokáig. 
1997-óta  saját cégem van: Studio Design. Emellett 
szobrászkodással, meg festészettel is foglalkoztam és 
foglalkozom mai napig, amit törekszem fejleszteni. 

Azért merészkedem ezzel foglalkozni, mert 
a távolság és az idő múlása miatt kevésbé 
érzem az elődeim visszatartó nagyságát. Ter-
mészetesen szeretek munkáimba valami féle 
szellemi vagy lelki mélységet képzelni, anél-
kül, hogy túl igényes lennék a formához és az 
anyaghoz. Ritkán válik egy szobor  
„értelmetlen” tömbbé vagy egy kép egyszerű 
színfolttá. Java része a szobraimnak bronzból 
készül, de akad alumínium és grafittal kezelt 
farost szobor is közöttük. Ami a szobrok mé-
retét illeti 20 centiméter és 1 méter közöttiek, 
de többnyire kisplasztikák. 

Legutóbb Székely János fotóművésszel látogattunk 
műtermébe, fotóriportunk nemcsak róla szól, aki a 
szobrászat egészen más ágában követte apját, hanem 
feleségének és fiának képzőművészeti munkásságáról 
is, bizonyítva: „az alma nem esik messze a fájától” 
népi bölcsesség igazát. Példás rendben tartott házuk-
ban nagyszerű kiállító helyiséget rendeztek be, de 
minden szobában rengeteg a látni- és csodálni való. 
 Szederjesi Ildikó  
1963. szeptember 19-én  született Kolozsváron, a 11-
es líceumban érettségizett nővérképző főiskolát vég-
zett Malmőben. Kiállításai: Malmö, Skobbebo/
Kalmar.  
- Gyerekként szerettem festeni, rajzolni, szobrász-
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kodni. Lelkesen jártam művészeti iskolába délutánonként. Imádtam a szobrászati órá-
kat, az érdeklődésem a szép, a különleges, a más miatt megmaradt. Évek multán, ami-
kor a férjemmel kialakítottunk egy kis műhelyt otthonunkban, nekifogtam üveg, ezüst 
és kerámia ékszereket készíteni. Munka után kikapcsolódásképpen szívesen elmélyülök 
egy kis alkotásban, egyszerű kis műhelyemben. Ennek eredményeképpen született né-
hány ékszer sorozat.  

Szederjesi Péter  
1993. február 24- én született Malmöben, a Linköpingi egyetem hallgatója. 

Kiállított Malmöben, Lundban, Skobbeboba  - Kalmar 
- Már kisgyerek korom óta egyik kedvenc szórakozásom a rajzolás. A grafit a 

kedvencem. Többnyire abban dolgozom. 
Rajzaimat fényképszerűvé dolgozom ki, kísérletezve különböző technikával. 
Néha az egész felület feketévé válik, és a vonalakat radír segítségével „húzom” 

illetve radírozom ki a fekete felületből. Néha radírgépet is használok. Nagyon pontosan 
lehet vele dolgozni és érdekes hatásokat eredményez.  
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Szederjesi András  

négytáblás  
kompozíciója  

és  
műterem részlete, 

Páros szobra 
(jobbra) 
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