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Emlékezés Blazsek Gyöngyvérre
1943-2001

Olyan embertől kell búcsúznunk, aki a bennünket körülvevő tárgyi világ formálója, a
vizuális környezetkultúra mestere, művésze volt: Blazsek Gyöngyvér építész, belsőépítész.

Festőnek készült, hisz' volt kitől tanulnia a színeket, a formákat, volt kitől örökölnie a
művészet iránti vonzódását és elkötelezettségét, az édesapjától, az orvostól, az autodidakta
festőtől. Alkotásai, melyeken keresztül egész életében újra és újra visszatért képzőművész
énjéhez, leheletfinomak, könnyedek, légiesen lebegőek voltak, akár szén, akár pasztell, akár
akvarell technikával készültek. A képzőművészet végigkísérte őt egész élete folyamán,
jóllehet hivatásaként az iparmüvészetet, a belsőépítészetet választotta. Bár nem Szolnokon
született, de gyermek- és iskolás éveit e városban töltötte. A képzőművészeti gimnáziumban
érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát.
Továbbhajtotta a vágy igazi énje kiteljesedésére, az Iparművészeti Főiskolán belső-
építészként végzett.

Az Alföld volt szűkebb hazája, mégis Pécsett kezdte el alkotói pályáját. A Csete György
vezette Ifjúsági irodában kiváló szellemi közösségre talált, melynek tagjai Oltai Péter, Kis-
telegdi István, Jankovics Tibor és férje, Deák László, kik abban az időben új
gondolkodásukkal megmozgatták a technokrata szemléletbe átdimenzionálódott építészet
állóvizét. Terveikben a népi kultúra értékteremtő gondolkodásmódja és a természet organi-
kus formavilága hozott létre változatos, sokszínű és érthető építészetet. Gyöngyvér
munkájaként utat mutató ragyogó alkotások sokasága született ezen időszak alatt, mint
például a pécsi Nevelési Központ, a Vasarely Múzeum; a Mecsek Cukrászda vagy a Nádor
és Pannónia Szálló rekonstrukciója keretében belsőépítészként működött közre. (Sajnos a
későbbi tulajdonosváltások értéket nem kímélő ízlésvilága nem mindet hagyta rá az
utókorra.)

A csoport feloszlása után újra Szolnokra jött és férjével itt folytatták elkötelezetten, a
megkezdett szellemi irányzatot. Régi kapcsolatai sem szakadtak meg a társmüvészekkel,
Csete Ildikóval és Kun Évával. E három alkotó rendkívüli nyitottsággal érzett rá egymás
gondolataira és teremtett (ha lehetőséget kaptak rá!) a nagy egésztől a legkisebb részletekig
terjedő harmonikus egységet. Szolnoki munkássága idején meg a három művész
közreműködésével éledt újjá egy műemléki ház, a kunhegyesi könyvtár. Az építészeti
rekonstrukcióval együtt Blazsek Gyöngyvér belsőépítészete, Csete Ildikó textíliái és Kun
Éva kerámiái tették teljessé az épületet. Nevezetesebb megvalósult tervei Szolnokon az
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Árkád üzletház, a Gyermekkönyvtár, valamint a Kristóf divatüzlet belsőépítészete; Zalae-
gerszegen az Arany Bárány Szálloda, Keszthelyen a Hotel Helikon, Debrecenben a
Diákklub. Fáradhatalanul dolgozott. Ötletei nyomán praktikus használati tárgyakká
lényegült át az értéktelennek tűnő anyag. Már diplomamunkája is hullámpapirból készült
egyszerű bútorok voltak, amelyek sajnos gyártó hiányában nem kerülhettek közforgalomba.
De születtek fix bútorok és mobilak fűzfavesszőből, fából, kerámiából. Munkája
elismeréseként 1994-ben Ferenczy Noémi-díjat kapott.

Az utolsó munkahelye a B&D Műterem, tagja volt a Kós Károly Egyesülésnek, amely
az építész vándoriskolát működteti. így több fiatal tehetséges építész, Rácz Tamás, Holecz
János, Álmosdi Árpád, ifi. Lőrincz Ferenc, Markot Imre dolgozott az irodában és sajátíthatta
el tőle magas szinten a szakmát. Gyöngyvér Szolnok kulturális életéhez is igyekezett
hozzájárulni. Ötletgazdája volt a Galéria Étteremben folyamatosan megrendezett időszaki
kiállításoknak, de nemcsak ötletgazdája, hanem fáradhatatlan szervezője, propagálója,
rendezője is.

Egy ilyen tartalmas életút zárult le 2001 júliusában. Ezen életút jelei ránk maradtak, de a
Nyugatról kritika nélkül importált ízlésvilág könnyen eltüntetheti, amit tőle örököltünk. A
kortársakra, a szakmára, az utókorra hárul az a feladat, hogy munkássága ne legyen a
múlandóságé, hogy az új generációk ne csak hírből értesüljenek e nagyszerű dolgokról, ha-
nem közvetlenül láthassák, érzékelhes- sék, s tanuljanak belőle. Búcsúzóul álljon itt egy
üzenet, melyben szeretett testvére egyik barátját értesítette a megváltoztathatatlanról:

„ Gyöngyikénk vasárnap délután felszállt az égi örök művésztelepre, hogy ezentúl
felhőket, naplementét és csillagokat fessen ".
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Válogatás Blazsek Gyöngyvér
munkáiból. A felvételeket Danka
István készítette
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