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Lény-bútorok és „lelkes" tárgyak
Látogatóban Deákné Blazsek Gyöngyvér belsőépítésznél

A műfaj szabályai szerint az alcím-
ben műterem-látogatást kellett volna
feltüntetnem, ám inkább a tényékhez
ragaszkodom, mintsem a merev szabá-
lyokhoz, ugyanis a háromszintes, Tarló
utcai családi lakás kis dolgozószobáját
a legjobb indulattal sem lehet műte-
remnek titulálni. A kis szoba, a terje-
delmes rajzasztallal (helyesebben az
asztallal, amelyen Blazsek Gyöngyvér
rajzol) éppen elegendő hely egy szel-
lemi műhely számára. Nem tudom,
nem kérdeztem, hogy a Deák család
hány éve lakik ebben a lakásban, de az
bizonyos, hogy tizenkét éve, amióta
szellemi szabadfoglalkozású belsőépí-
tész Blazsek Gyöngyvér, hasonló kö-
rülmények között, ekkora vagy még
kisebb „műteremben" dolgozhatott.

Blazsek Gyöngyvér munkái közül
sokat és már régóta ismerek, de csak
most vagyok először a műhelyében.
Személyesen is régen találkoztunk.
Egymással szemben ülve, beszélgetés
közben pergetem az emlékezetemben,
hogy milyen régen is. Mielőtt e párbe-
szédekkel átszőtt írás olvastán bárki is
megütközne a dialógusok tegeződő stí-
lusán, el kell mondanom, hogy nem a
tömegkommunikációban, mindenek
előtt a tévé-műsorokban újsütetűén

Deákné Blazsek Gyöngyvér

meghonosított közvetlenkedésről, ha-
nem régi ismeretségről van ezúttal szó.
Mindketten Szolnokon nevelked-
tünk, és anélkül, hogy a dátumot el-
árulnám, annyit mondhatok, hogy
egészen kicsi kislány kora óta isme-
rem a művésznőt.

- Azt nem is tudom, milyen minősé-
gű a Szolnokhoz fűződő kapcsolatod;
itt is születtél, vagy csak itt nevelked-
tél?

-Nem, Debrecenben születtem, de már
egészen kicsi koromban Szolnokra kőltő-

A Kauri fagylaltozó a szolnoki Széchenyi városrészben

zött a család. Én szerettem Szolnokon
élni, nagyon szép gyerekkorom volt itt.

- Voltaképpen mikor végezted el a
főiskolát, mármint az Iparművészeti
Főiskolát? Hajói tudom, ott diplomáz-
tál a belsőépítészeti szakon.

- Először a Budapesti Műszaki
Egyetemen az építészmérnöki szakot
végeztem el 1968-ban. Akkor még ta-
nított az egyetemen Pogány Frici bá-
csi, aki egyben az Iparművészeti Főis-
kolafőigazgatója volt. Az egyetem után
ő csábított át a belsőépítész szakra,
ahol még újabb három évig tanultam.
1971-ben kaptam meg a belsőépítészi
diplomám. Ha jól számolom, éppen
húsz éve vagyok a pályán.

- Tekintsd úgy, hogy most ennek
apropójából beszélgetünk. A beszélge-
tés célja pedig nem más, mint hogy ez
alkalomból szeretném a tevékenysé-
geddel megismertetni a Jászkunság ol-
vasóit. Talán néhány munkádról fotó-
kat is tudunk közölni, a szemléletesség
kedvéért. Kezdjük tehát a bemutatást.

Először magát Blazsek Gyöngyvért
szeretném idézni. Az 1987-ben a Fé-
nyes Adolf teremben rendezett mű-
hely-kiállításának katalógusában talál-
tam önvallomásának ezt az előbbiek-
hez illő részletét:
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„Gyermekkoromban sokat ültem a
Tisza partján, a szandai réten az ég
alatt, és rajzoltam fákat, növényeket,
teheneket, emberi arcokat, kezeket, kö-
veket. A művészet vonzásában éltem.
Az összegyúrt papír redőiben szenve-
dést láttam, a szélfújta papírlap moz-
gásában a repülve vonagló elvágyó-
dást csodáltam. A zöld palackba zárt
fényes folyadékról azt hittem, tenger.
Nem szívesen rajzoltam házakat, búto-
rokat, élettelennek, érzéketlennek tűnő
használati tárgyakat. Hosszú utat tet-
tem meg, melynek eredményeként ma
már teljesen egyértelmű számomra,
hogy a házak, a tárgyak is élnek, érez-
nek, ők is lények, emberből fakadó
testvérek..." És egy másik idézet, attól
a Csete Györgytől, aki köré csoporto-
sult egy fiatal építész-tervező csoport
a hetvenes évek elején a Pécsi Tervező
Vállalat Ifjúsági Irodájában, és aki az
Ifjúsági Iroda erőszakos feloszlatása
után a szellemileg továbbélő és meg-
újuló Pécsi Csoport természetes veze-
tője:

„Blazsek Gyöngyi... letagadhatat-
lan, hogy építész is, nemcsak belsőépí-
tész. Amit csinál, monumentális, erő
feszül benne. Belsőépítészeti együttesei
szinte feszegetik a belső tere ..." (Rész-
let Sulyok Miklósnak Csete Györggyel
készített interjújából, amely a Hajlék
című, 1987-ben a Budapest Kiállítóte-
remben megrendezett építészeti kiállí-
tás katalógusában olvasható.)

Egy album méretű francia nyelvű
képzőművészeti könyvben lapozgatok:
témája az európai „építészeti design",
fejezetbeosztása egy-egy európai
nagyvárost jelöl. A mi térségünkből
csupán Budapest neve szerepel a
könyvben Gerle János építészeti szakí-
ró, a magyar organikus építészetről és
építészeti designról írott - a szerző
egyéb munkáit ismerve -, feltehetően
szakavatott tanulmányával. A magyar
fejezet bevezető, egész oldalas képe
Blazsek Gyöngyvér munkája - kis ge-
ográfiai „csúsztatással" -, a zalaeger-
szegi Aranybárány Szálloda bárjának
részlete.

Az ágas-bogas műanyag oszlop-
lámpatestek színükkel, szinte hajlado-
zó „csápjaikkal" egy mély-tengeri vi-

lágot idéznek. Nem véletlen, hiszen a
természeti előkép nem egy életfává
stilizálható szép lombú tölgyfa, hanem
egy tengeri csőállatka, amelynek már a
nevéből is kiderül, hogy nem lehet
növény, és egy meglehetősen szokat-
lan élettér lakója.

- Téged, miként a Pécsi Csoport
valamennyi alkotóját, a szakkritika az
organikus építészet, illetve az organi-
kus építészeti design kategóriájába so-
rol. Egyetértesz ezzel a minősítéssel?

- Amennyiben az organikus világon
nemcsak az élő természetet értjük, ha-
nem a csillagok világát és a sejt-léte-
zés mikrokozmikus csodáját is. Ezek
ugyanúgy hozzátartoznak az ember or-
ganikus létezéséhez, mint áfák, a virá-
gok, a madarak vagy a tengerfenék
fövényébe kapaszkodó virágállatkák.

- Jellegük szerint te magad hogyan
csoportosítanád a húsz év alatt készí-
tett munkáidat?

- Az egyik nagy csoport az építé-
szethez kapcsolódó jobbára közösségi
funkciójú munkák: oktatási, művelő-
dési intézmények, szállodák, üzletek
belső terei, de van ezek között néhány
egyéni megrendelésre készített magán-
lakás-berendezés is.

- Véleményed szerint Magyaror-
szágon már kialakult az a tehetős réteg,
amely nagyon leegyszerűsítve - a pén-
zéért ízlést vásárol, azaz szakemberrel
rendezteti be a lakását?

- Igen. Nemegyszer dolgoztam már
ilyen megrendelésre. Csak még zömé-

ben nem a testükre szabott „ruhát"
akarnak vásárolni, hanem valamiféle
mutatós jelmezt, amolyan státusz-
szimbólumot. De visszatérve az előbbi
kérdésedre, munkáim másik nagy cso-
portja az egyéni kísérletek, vagy más-
képpen a bútorterveim.

- Ezekre az általad egyéni kísérle-
teknek nevezett munkákra kivétel nél-
kül a rendszerszemlélet a jellemző.
Említhetem akár az első kísérletet, a
papír gyermekbútorokat, vagy az egyik
legutóbbi pályázati munkádat, a lény-
bútorokat.

- Valóban, én soha sem egyedi tár-
gyakat terveztem, hanem tárgycsalá-
dokat. Ezeknek a terveknek szakmai
sikere volt, de a gyártásuk mindig el-
maradt, arra való hivatkozással, hogy
nem lehetne nagy sorozatban gyártani,
nincs rá elég kereslet.

- A papír gyerekbútor-rendszerrel
„megelőzted korodat". Talán most újra
fel kellene az ötletet eleveníteni. Gon-
dolom, a kihasználatlan kapacitással,
az eladhatatlan alapanyag-gyártással
bajlódó papírgyárak talán most kapva
kapnának rajta, és a kereslet is na-
gyobb lenne azok körében, akik a fa
gyerekbútorokat már nem tudják meg-
fizetni. A lény-bútorok pedig talán egy
képzeletbeli skála másik végén helyez-
kednek el. Ezek az emberi test arány-
rendszerét, formarendjét leképző
tárgy-lények kis sorozatban, exkluzív
igényeket elégíthetnének ki, hiszen
anyaguk olyan nemes fa, mint a fehér

Gyermekkönyvtár Túrkevén
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kőris, a gesztenye- vagy a diófa. Kü-
lönben is megfigyelhető, hogy minden
munkádban milyen gondosan ügyelsz
az anyagok kiválasztására. Csupán egy
példa: a zalaegerszegi Aranybárány
Szálloda recepciójában az oszlopok
csukott bimbóra emlékeztető fejezete
fehér jávorfából készült, az oszloptes-
teket borító cararai márvány erezete fa
mintázatára emlékeztető, míg a pult
fehér márványburkolatának mintázata
szórtabb, vibrálóbb.

Blazsek Gyöngyvér egyik első -
még pécsi tervező korában készített -
és talán legismertebb alkotása a Tolna
megyei Építőipari Vállalat Fadd-Dom-
boriban épített üdülőjének belsőépíté-
szeti munkája. Az épületet Jankovics
Tibor tervezte. Ez az objektum fejezi
ki talán a legbefejezettebb, legkomple-
xebb módon mindazt, amit az organi-
kus építészet és ezen elül a Pécsi Cso-
port képvisel. A töretlen és feltétel
nélküli team-munkát az építész, a bel-
sőépítész, a textiltervező (Csete Ildikó)
és a keramikus (Kun Éva) szelle-
miségében rokon, formalakításában
analóg tevékenységében. Sokat idéz-
ték, reprodukálták a nevezetes kétne-
mű - férfi és női -, a szó legszorosabb
értelmében vett „tárgyi embert" mintá-
zó székeket, amelyek gondolati folyta-
tása a zalaegerszegi szálloda sörözőjé-
nek vagy a keszthelyi Helikon szálloda
éttermének a bútorai.

A teljesség igénye nélkül még meg-
említek néhányat Blazsek Gyöngyvér
munkái közül: a vesszőből fonott bú-

torcsaládot, amelyet az ARTEX pályá-
zatára készített, vagy a legújabbat, a
svéd IKEA áruház-lánc számára most
készülő gyerekbútor- és térelemrend-
szert, a másik csoportból a zalaeger-
szegi és a keszthelyi teljes szálloda-re-
konstrukciók mellett feltétlenül emlí-
tést érdemel a pécsi nevelési központ
belsőépítészeti terve, a Nádor söröző
felújítása, a hortobágyi Nemzeti Park
egyik fogadóháza belső terének kiala-
kítása, és hogy a szűkebb pátriát ki ne
hagyjuk: Szolnokon ő tervezte az Ár-
kád Üzletház belső tereit (építészterve-
ző a férje, Deák László volt), egy
Széchenyi lakótelepi fagylaltozót és a
városi gyermekkönyvtárat. A megyei
könyvtár egyébként a művésznő leghű-
ségesebb „honi" megbízója. Blazsek
Gyöngyvér megbízásainak hosszú lis-
tájából azonban az is kiderül, hogy rá is
érvényes az a régi mondás, mely sze-
rint senki sem próféta a saját hazájá-
ban.

- Az alatt a tizenhárom év alatt,
mióta visszaköltöztem a városba, úgy-
szólván tudomásul sem vették, hogy
élek. Ez nem elsősorban a megbízások,
hanem az érdeklődés hiányában mutat-
kozott meg.

- Tudom, hogy míg funkcionált,
rendszeresen részt vettél a zalaegersze-
gi belsőépítészeti, majd később a ját-
szótér-programot hirdető alkotótelep
munkájában. Valamelyik egerszegi ját-
szótéren most is áll néhány játékod.
Játsszunk el a gondolattal: ha a városi
önkormányzat most úgy döntene, hogy

a Tiszaligetből valóban gyermek- és
ifjúsági paradicsomot varázsolnak, és
erre pénz is volna, vállalnád-e, ha fel-
kérnének: tervezz egy olyan játszóte-
ret, amely méltó az előbbi programhoz.

- Igen, boldogan, megengedve,
hogy ez valóban csupán játék - már
hogy felkérnének -, a rideg tények
ugyanis mást bizonyítanak. Most tud-
tam meg, hogy zajlik a városban egy
utcabútor pályázat, természetesen a
részvételem és az eddigi tudomásom
nélkül. Arra is kíváncsi vagyok, kifog-
ja majd elbírálni a beérkezett pálya-
műveket. Gondolom, ngyon sok ehhez
értő szakember van a városban, de úgy
tűnik, én nem tartozom közéjük.

- Mint ahogy én sem. - Utólag
ehhez a kissé keserűre sikeredett, pár-
beszédben előadott „mesejátékhoz"
hadd fűzzem hozzá: úgy látszik, Szol-
nok jól megvan Blazsek Gyöngyvér
tehetsége és e tehetség kamatoztatása
nélkül is, mint ahogy Blazsek Gyöngy-
vér is boldogul - Szolnokon élve - a
város nélkül is. Legfeljebb legközelebb
is Párizsban publikálják majd a Buda-
pesten vagy valamelyik dunántúli
nagyvárosban készített munkáit. De az
is lehet, hogy hamarosan az IKEA
bútorkatalógusából értesülhetünk róla,
hogy Svédországban nagy sorozatban
gyártják gyerekbútorait.

A szamotreki Niké üvegbe maratható jellé lényegül - tanulmánysor a tervezői absztrakcióhoz


