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Sipos Balázs bár eredetileg keramikusnak készült,
már fiatal diákéveiben közel került az üveghez. A ka-
posvári művészeti szakközépiskolában Beiczer Judit
keramikusművész növendéke volt, és paradox
módon már ez a tény is befolyásolta az üveghez
való közeledését, hiszen tanára a bárdudvarnoki
Üvegművészeti Alkotótelep lakójaként az itt történő
eseményekre rendszeresen felhívta tanítványai figyel-
mét. A Somogy megyei kistelepülés, Bárdudvarnok
az 1990-es évektől vált a kortárs magyar üvegmű-
vészet történetének egyik meghatározó helyszínévé,
ahol egy kúria területén berendezett művésztelepen
nemcsak az alkotómunkára, hanem a nyaranta
megrendezett nemzetközi szimpóziumok keretében
a különböző országokból ideérkező alkotók egymás
közti kapcsolatteremtésére nyílt lehetőség. Emellett
a hutánál folyó látványos üvegkészítési bemutatók
időszakonkénti megszervezésével az üvegművészet
népszerűsítése is programszerű lett.
A művésztelep egyik szervezője, a szimpóziumok
állandó résztvevője, az azóta elhunyt ’Sigmond
Géza üvegművész a kaposvári művészeti szakkö-
zépiskolában az ott induló üvegoktatás egyik kez-
deményezőjeként egy évig tanította Sipos Balázst,
aki végül 2003-ban a budapesti Iparművészeti Fő-
iskolán fejezte be tanulmányait, immár végleg el-
kötelezve magát az üveg mellett. 
Ezek a felsorolt tényszerű adatok is azt mutatják,
hogy az új, felnövő generáció tagjai – köztük Sipos
Balázs is – immár az egykori alapítók és szervezők
munkájának eredményeként járhattak Bárdudvar-
nokra, élhettek a megerősödő hazai üvegművé-
szeti oktatás előnyeivel, és a nemzedéknyi távolság
következtében még szabadabban kezelhették
a hagyományos műfaji kötöttségeket. 
Ennek ellenére Sipos Balázs meghatározó jelentő-
ségűnek tartja, hogy főiskolai évei után állást ka-
pott az Ajka Kristály Kft-ben, ahol egy megbízásnak
köszönhetően lehetősége nyílt az üveg természe-

tét mind jobban megismerni és tanulmányozni, és
ezzel saját művészetének további alakulását be-
folyásolni. Irányítása mellett és hosszas előkészü-
letek után precízen megmintázott formával, casting
technikával, vagyis formába olvasztással kezdték
készíteni üvegből a Prima Primissima közönségdí-
ját alkotó ló szobrokat. A kisszériában gyártott tiszta
vonalvezetésű, elegáns, áttetsző üvegszobor azóta
is szimbolikus kifejezése a művészet, a  tudomány
és a sport területén elért eredmények elismerésé-
nek. Sipos Balázs bár két év után elszakadt Ajkától,
újabb és újabb igényesen kivitelezett díjplasztika
jelzi munkásságában a hivatalos, megbízásos al-
kotói folyamatot. Emellett művészeti érdeklődése
egy sor hallatlanul izgalmas kisplasztika megszü-
letését eredményezte, és végül 2011-ben munkás-
ságát Ferenczy Noémi-díjjal jutalmazták.  
Sipos Balázs maga is igyekszik különválasztani
a megbízásos és az invenciót szabadabban követő
művészi tevékenységet. A Kozma Lajos-ösztöndíj 
témáját egy különleges plasztikai problémát boncol-
gató, a külső és a belső formai kapcsolatok kuta -
tásával jelölte meg.  A témakör nyitódarabjában,
a Siesta (2005) című műben három különböző né-
zőpontból ábrázolta azt a hétköznapinak tűnő, akár
banálisnak is nevezhető, művészeti szempontból
azonban szokatlan témaválasztást, vajon a hátsó lá-
baival felfelé kalimpáló fekvő kutya milyen nyomot
hagy az ágyban.  Az üveg transzparens tulajdonsá-
gát kiaknázva közelítette meg ezt a problémát:
a megfelelő helyeken megcsiszolt felületen keresztül
a plasztika alsó részét képező ágyba betekintést en-
gedett, ahol látható vált a test lenyomata. Ennek
jegyében még egy nagyobb méretű alkotás készült,
amelyben az ágy és az azon fekvő emberi test került
középpontba, majd látványosan lecsökkentve a mé-
reteket az ösztöndíjas évek során készültek kisszé-
riában többek között a  Suzie (2006), a Nyami (2007)
és a Forró fürdő (2007) című plasztikái.
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Ezeknél a műveknél is a viaszveszejtéses eljárás-
hoz hasonló casting, formába öntés technológiát
alkalmazta, amelynél első lépés egy pozitív gipsz-
forma, majd az azt körülölelő negatív burok meg-
mintázása. Bár saját bevallása szerint a tökéletes

mintázás képessége csupán technikai rutin, amely
megfelelő gyakorlással megszerezhető, mégis
Sipos Balázsnak köztudottan kiváló tehetsége van
ezen a téren. Ennek köszönhetően az alkotások
készítése során teljes biztonságban alakítja a külső

Nyami 1., 2007
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pozitív, és a belső negatív formákat úgy, hogy azok-
ból a néző számára egy teljesen egységes hatású
látvány jelenik meg. Ennek szemléltetésére talán
a legjobb példa a vörösbarnás árnyalatú Forró fürdő
(Kínai és japán) című alkotása, amelyben egy négy
lábon álló kádban egymással szemközt egy kínai
és egy japán hölgy ül, felhúzott térdekkel. A kismé-
retű, leginkább egy ékszerdoboz, vagy bonboniere
méretéhez hasonló plasztika alsó részét a kád ké-
pezi, amelynek pereme fölött látható a két hölgy
felsőteste, finom részletességgel kialakított arcukkal
és feltűzött hajukkal. Alul, a kád falán keresztül
azonban érzékelhetővé válnak a belülről negatív
formával kialakított, de kívülről pozitívnak látszó,
térdben behajlított, egymásba akasztott lábak és
azokat érintő karok is. Az ábrázolt téma naturalisz-
tikusnak tűnő hatását árnyalja a kifejezés lágysága
és finomsága, és megfelelő világítás mellett a vö-
rösesbarna színárnyalatok sejtelmessége, mindezt
azonban a valóság újra átlényegíti, miután kiderül,
hogy ez a nemes plasztika valójában egy doboz.
A két nő felsőteste, mint egy-egy kupak leemel-
hető, és a kád belseje, akár tárolásra is alkalmas
lehet a negatív forma üreges részében.    
Az összes többi, előbb említett üvegtárgy hasonló
elven működik: a kutya felfelé tartott kitárt szájából
két égnek meredő lábszár, más változatban egy
női fej (Nyami), vagy a hordótestű kislány felemelt
karokkal keretezett felső teste (Suzie) a dobozplasz-
tika leemelhető fedele. Így nemcsak a pozitív, ne-
gatív formák, hanem a plasztikát alkotó részelemek
egymáshoz való viszonyának meghatározása, a ki-
vitelezés során az összeillesztés módjának kidol-
gozása is fokozottan előtérbe kerül. A szobrászati
jellegű problémafelvetés mellett Sipos Balázs
plasztikai sorozatát egy hagyományos műtípus,
a funkcionális díszdobozok újszerű feldolgozása-
ként értelmezhetjük. Emellett pedig a bizarrnak
tűnő témaválasztás sem mellékes. A hátán fekvő,
lábaival kalimpáló kutya mellett ilyen szempontból
talán a legérdekesebbnek tűnik az előbb említett
Nyami című alkotás két változata. Egy kitátott
szájú kutya alkotja a plasztikák központi részét.

Az egyikben a lenyelt női alak feje, a másikban
a lábai látszanak az állat gyomrában, míg annak
kitátott szájában a doboztetőként is funkcionáló
két lábszár, illetve a női fej áll ki.  
Sipos Balázsnak a figurális témaválasztás iránti
vonzódása már a diploma időszakában is megfi-
gyelhető volt, és már ekkor tapasztalni lehetett
a választott téma sajátos humorral fűszerezett
megközelítését. A pâte de verre technikával készí-
tett Summer Fall Collection (2003) vagy a James
Joyce (2003) című plasztikák olyan ülő figurák, ame-
lyek egyszerre tárgyak is, hiszen saját testük alakja,
vagy ruházatuk alkotja az ülőalkalmatosságukat. 
A legújabb, és az előzőekhez képest újra nagyobb
méretű Négyszemközt magamban (2011) című al-
kotás tartalmi és kifejezésbeli szempontból új törek-
vést közvetít. Egy kislány alakjába bújtatott kettős
figura alkotja a plasztika belső magját, amelyen
a művészettörténetből jól ismert Júdás csókja-ábrá-
zolás ismerhető fel. A kislány fején itt is a csiszolás
teszi láthatóvá a belső világot, vagyis a két figura,
Jézus és Júdás egymáshoz simuló fejét, és kifejező
kézmozdulataikat. Egy régi művészettörténeti ábrá-
zolás-típus kerül új kontextusba úgy, hogy a kiinduló
forma a hétköznapi lányfigura marad, és így adódik
össze az értelmezés lehetősége. Az igazságot kép-
viselő és a meghasonlott lélek, az emberi psziché
kettős természete kerül a középpontba. A szobor

Nyami 2., 2007
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Siesta, 2005 
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belsejében láthatóvá tett világ már nemcsak formai
játék, hanem szimbolikus jelentés hordozója.     
Sipos Balázs alig tíz éve dolgozik aktívan, művésze-
tével azonban már korán felhívta magára a figyel-
met, amelyet az eddig elnyert szakmai elisme rések

is jeleznek. A hagyomány és a korszerűség ötvö-
zése, a többrétegű értelmezési gazdagság, a kivite-
lezés igényessége jellemzi egyedi hangú plasztikáit,
amelyek különleges helyet foglalnak el a kortárs
magyar üvegművészetben.

Suzie, 2006


