
Imre Eszter porcelánékszerei 
 
Egy amerikai magyar házaspár meghívott néhány magyar származású művészt götebor-
gi lakásukra. Csoportos kiállítások zajlottak ebben az időben (tavasszal) a városban. Így 
bukkantak rá néhány magyar névre, akiket megkerestek, közöttük engem is. Ott ismer-
tem meg Imre Esztert. 
Egy fiatal magyar orgonaművész társaságában volt. Röviden beszámoltunk tevékenysé-
günkről. 
Eszter New York-i útjáról is szólt. Munkáit a göteborgi Röda Sten kiállítóhelyen megte-
kintette egy szobrász barátom is. Egyértelműen pozitívan értékelte, és úgy döntöttünk, 
meghívjuk Horizont című közös kiállításunkra. Eszter nagyon finoman kivitelezett por-
celán tárgyakkal érkezett. A galéria falai itt-ott, javításra szorultak. Azon melegében 
nekilátott a munkának, a meszelésének. A fehér porcelán objektek így ragyogóan fehér 
falra kerültek. A közönség, és kiállításunk svéd kritikusa is egyértelműen nagyra érté-
kelte  kerámiáinak szépségét. „Eszter Imre három finom porcelán tányért hozott, melye-
ket még a hazájában alkotott  
Káprázatosan szépek, szinte láthatatlanok. Fehér tányér a fehér háttér előtt. Az emberek 
kénytelenek voltak közel menni az alkotáshoz, hogy felfedezzék a mini installációt , 
ahol is egy reszketeg híd emelkedett a horizonton.” Nicklas Mossberg az Umeå-ban 
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szerkesztett Kulturtidningen virtuális hasábjain - írta ezt. 
Ha beütjük a Google keresőjébe Imre Eszter nevét, és megnyitjuk a képtalálatokat, meg-
nyerő portréja mellett, nem kezdő keramikusművész alkotásait vehetjük szemügyre. 
Porcelán tárgyakat láthatunk, régies díszítő formákat, (pl. porceláncsésze alakú nyaklánc
-díszt), új funkcióba helyezve. A Közép-Európában közismert porcelánkészlet darabjai 
furcsa áthatásba kerülnek egymással, összekapcsolódnak, ezáltal új jelentést kapnak. 
Használati tárgyból műalkotás kategóriába kerülnek.  
Eszter szabadon bánik ezzel a metamorfózissal. Az évszázados formát kipenderíti kis-
polgári megbecsültségéből, a konyhakredenc üvege mögül a kerek tárgy sík képe nyak-
ba akasztható ékszerré alakul. A 2011-2012-es Terít-Ék ékszerkollekcióra gondolok itt. 
Egy teáskanna hirtelen három kiöntőt kap, és még egy kisebb teáscsésze is kapcsolódik 
szürreális módon, kanáltartó funkcióval, a meghökkentő használati tárgyhoz. Egy másik 
elegáns tárgyon pedig, a teáscsésze kecses ívű fogantyúja hirtelen elhatározással a csé-
sze pereméhez kapcsolódik. Következő munkáján pedig az unalomig ismert csészefüle-
ket nyakláncra fűzi, ékszerként használja. Ehhez kapcsolódó nyakéke pedig a porcelán-
tányér körívéről kiragadott ornamentumot használ fel. Meggyűrni a világ szövetét- című 
írása olvasása után kissé okafogyottá válik magyarázatom Eszter világáról, képi és for-
matervezői gondolatairól.  
  

Csikós Tibor 
Meggyűrni a világ szövetét  
 
Föld és víz. Egy marék sár, lényegében ennyi. Semmi több, és nekem ez a semmiség a 
minden. Megfogom, megőrlöm, formálom, eltöröm, ... Uralom, de uralmam csak az 
anyag kénye-kedvéig tart. Már túl vagyok akaraton, csalódottságon, mi beszélgetünk. Az 
agyag és én. Egyre jobban értem, egyre inkább együttműködünk, és már nem haragszom 
a repedésekért, mert tudom, hogy ez egy korábbi sérelem, amit én okoztam. Megfontolt, 
nő. Akárcsak én. Természet, idő, elemek, és koreográfia. Türelem. Mindent a maga ide-
jében. Szerény anyag ez, érzékeny, néha hisztérikus, csalhatatlan memóriával és saját 
akarattal. Gyönyörű és erős. 
A tisztelet és szeretet ami a porcelán anyaghoz és szakmához köt, inspiráló. Keresem a 
helyem, a lehetőségeket, és valami furcsa módon mindig ugyanott kötök ki, egy darab 
porcelánnal a kezemben. Mulattat. Nem is lehet ezt másképp, mint dudorászó jókedvvel 
és lankadatlan kíváncsisággal, mert sok a munka és tengernyi türelmet kíván. Minden 
munkafázis egy fejezet, és minden befejezett darab egy kis felelősségteljes siker. 
Elképzelek tárgyakat a lelki szememim előtt és létrejönnek a kezeim közt. Mindnek fi-
gyelmet szentelek, a folyamat minden része fontos: A mellkasomban lüktető furcsa érzés, 
a fejemben megszülető gondolatok anyagba ültetése, az eltelt idő, a napon üldögélés, 
minden kemencenyitás és az első kritikák. Szeretem azt hinni, hogy a kezeim közt születő 
tárgyak 1300 fokon történelemmé válnak a kemencében és a Föld felszínén kísérik végig 
a létet néhány ezer évig. Óriási felelősség. 
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Imre Eszter önmagáról 
 
Székesfehérvári lány vagyok, semmi különös, átlagos tanuló voltam, ugyan kicsit többet 
rajzoltam, mint a többiek. Szerencsés vagyok, azt gondolom. Első szerencsém az volt, 
hogy a városban éppen volt művészeti középiskola, és ha már ennyire kéznél volt meg is 
próbáltam. Sikerült. Következő szerencsém az volt, hogy nem vettek fel grafika szakra, 
és hogy a kerámia szakot Szarka Tamás oktatta az évfolyamunkon. Azt hiszem itt dőlt el 
minden. Szarka Tanár úr nagyon sok hasznos dolgot tanított, nem csak szakmai tudásá-
val, hanem hozzáállásával, minden napos jókedvével, alázatosságával, életszeretetével, 
emberséggel, humorával, méltóságával, odafigyelésével, tiszteletével …nagyon hosszan 
sorolhatnám. 
Ezután valahogy minden úgy alakult, hogy itt találtam magam Göteborgban, mint csere-
diák. Persze közben eltelt néhány év, szakmai vizsga, Nyugat-magyarországi Egyetem 
(Sopron) formatervező, Pécsi Tudományegyetem, szobrász, egyetemi élmények, megráz-
kódtatások és csodák, kollégium, barátok, iskola mellett ilyen olyan munka, pénzkeresés, 
éjjeli műszakok, minden volt. Szerencsére valahogy maradt energiám kiállításokon, tu-
dományos konferencián, pályázatokon részt venni. Mindez  elvezetett az Erasmus ösz-
töndíj elnyeréséig, és 2009-ben Svédországig, a göteborgi egyetem, kerámia szakáig. 
Hirtelen rengeteg szabadidőm lett. Nekiláttam az önfeledt alkotásnak, azzal az addig nem 
ismert érzéssel, hogy senki sem vár tőlem semmit, csinálhatom, amit szeretek, és abból 
kihozhatom a legtöbbet. Valahogy így történt.  
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Végzett designer és képzőművész lettem, műhelyem van Majorna-ban hét keramikus 
kollégával együtt, irodám a konyhánkban. Szabadúszom. Nincs állásom, háziállatom, 
még hobbim sem. Viszont építem design-márkámat (imreszti), számtalan blog és maga-
zin publikálja a tárgyaimat, évi 10-15 kiállításon, design eseményen veszek részt a mun-
káimmal, és oda megyek, ahol van porcelán. 
A stílusomra többen mondjak, hogy „esztis”. A feleslegmentesség, a tisztaság, az őszin-
teség és a játékosság a kulcsszavaim. Az alkotással való viszonyom elkötelezett, hul-
lámzó és szenvedélyes. Átlagosan napi 14-16 órát ezzel foglalkozom, ennek megfelelő-
en a kapcsolatunkban minden megvan, ami egy kiteljesedett házasságban előfordul: 
néha látni se akarom a munkát, de kiverni a fejemből sose tudom. 
Jellemző rám, hogy szeretem a kihívásokat és a lehetetlennek mondott dolgok megvaló-
sítása izgat a leginkább. Talán ezért is dolgozom a legtöbbet porcelánnal. Ennél hisztéri-
kusabb, házsártosabb anyagot keveset lehet találni, de legalább annyira hálás a jó dönté-
sekért, mint amilyen jól emlékszik minden elhibázott mozdulatra. A benne rejlő lehető-
ségek, az állandó dualitás ás feszültség lenyűgöz. Egyszerre törékeny és hihetetlenül 
maradandó. Maga az anyag alázatra, türelemre, kitartásra tanít. Érdemes maximalistá-
nak lenni, ha az ember belegondol, hogy a kiégetett porcelán néhányezer évig képviseli 
alkotóját a földön. Igyekszem minden tárgyammal ezt a felelősségteljességet nyomaté-
kosítani. 
Szinte minden munkámban a fizikális folyamat a legfontosabb és legélvezetesebb szá-
momra. Sosem kezdek bele olyan projektbe, aminek már előre tudom a végkifejletét. 
Így aztán rengeteg kísérleti projekten dolgozom egyszerre, és egyik-másik kinövi magát, 
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teret követel és életre kel a kezem alatt. E kiszámíthatatlan folyamat során minden elem 
jelen van, velem dolgozik. Az agyag, a nedvesség, a levegő, az idő, mind kényes harmó-
niában vagy tökéletes küzdelemben összedolgozik, és végül a tűz adja azt a végső öle-
lést, amit túlélve, a kemencéből kikerülő földdarab emberi élettel számolva örökkévaló-
vá válik. Egyszerű kémia, mégis varázslatos. 
Ugyanolyan szeretettel foglalkozom funkcionális tárgyak tervezésével, mint egyedi al-
kotások készítésével. 
Ennek ellenére munkásságom valahogy határmezsgyék élén táncol: ugyan beleillik a 
design, az iparművészet vagy a szobrászat fiókokba is, mégsem címkézhető tisztán és 
egyértelműen. Story of my life. Ugyan nagyon sok lehetőségtől határol el ez a besorol-
hatatlanság, számomra ez nem negatív, így is az enyém. 
Hogy mik a céljaim? Felpillantok a falamra ahol a napi teendőim, határidőim Post it-jei 
mellett ott lóg Az 5 éves tervem. Aminek pontjai igazából teljesen jelentéktelenek, de 
reményeim szerint bármennyi munka, küzdelem és újratervezés után elvezetnek egy 
olyan élethelyzethez, amikor MAJD elmondhatom, hogy: 
a magam ura vagyok és kiegyensúlyozottan tudok koncentrálni a munkámra (mint füg-
getlen tervező, konzultáns és alkotó vagy ilyesmi), az életre, a körülöttem élőkre; és ké-
pes leszek mindazt a segítséget, támogatást és bíztatást viszonozni, valamint többszörö-
sen továbbadni, amit valaha mestereimtől, tanáraimtól, mentoraimtól, barátaimtól és 
néha még idegenektől is kaptam/kapok. Legyen az bátorító szó, jó szándékú leszidás, 
egy tál leves, anyagi, technikai segítség… Évek munkájával elértem, már annyira számít 
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a személyem, hogy igazán nagy dolgokat vihessek véghez, és számottevő mértékben 
tudok változtatni. 
Tárgyilagos szakmai célok: minél több porcelángyárba eljutni, mint Artist in Residence 
vagy együttműködő, valamely nyilvános szobor formaterve(i)m gyártásban és forgalma-
zásában (a nevemmel persze) neves design cég által. Egyelőre mindezt egy PhD, kutatói, 
vagy doktori pozíció megszerzésével tervezem. Mondják, hogy túl magas célra törve, 
elbukva is hallani a győzelem visszhangját zuhanás közben... Mindent megpróbálok. 
 

 Imre Eszter további munkái a képtár mellékletben 
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