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tának, és az év a FUGA-ban
zárult Épített kerámiák cí-
mû kiállításával. Mind-
egyik tárlaton láthattunk
azonos mûveket, de
egyik kiállítás sem
volt az elõzõ utánér-
zése. A mutációs
mûvészi gondolko-
zás, az egyes kerá-
miákban rejlõ varia-
bilitás, a tárgyak ösz-
szefüggésrendszerét
mindig újra és újra ér-
telmezõ koncepciózus
rendezés az installációk-
ban megvalósuló kiállítá-
sok legjobb példái lettek.

Szávoszt Katalin
nyersen kivitelezett,
festett, épített épít-
ménykerámiái,
azok kompozíciók-
ba rendezése meg-
teremtette kapuit,
melyek felhõkapuk-
ként, csillagkapuként
mutatják be a szaba-
dulás lehetõségeit. És
végül: zászlói, melyek
tehát már ismét nem
architekturális for-
mációk (mint nem
sokkal korábbi
épített kerá-
miái), s meg-
pillantásuk-
kor nem is jut feltét-
lenül eszünkbe a ha-

P R E M I E R :  K É P Z Õ M Û V É S Z E T

A szabadulómûvész
SZÁVOSZT KATALIN

KERÁMIASZOBRÁSZATÁRÓL

FELEDY BALÁZS

okszor és sokan elemezték pályája
ívét, amely sajátos és egyéni. Köz-
tudott, hogy a Magyar Iparmûvé-

szeti Fõiskola elvégzése után – ahol
kiváló mesterei és tanárai voltak, mint
Schrammel Imre, Jánossy György,
Vámossy Ferenc – elõször az építé-
szethez kapcsolódó mûvekkel jelent-
kezett, melyeken különös geometri-
kus és természeti elemekkel volt telí-
tett a szemlélete. Nagy méretekben,
síkban, síkplasztikában gondolkozha-
tott. Aztán az erõs organikus igézetû
és formavilágú, vázaszerû virágplasz-
tikák idõszaka következett, melyek
már kizárólag porcelánban valósultak
meg, ám ahol még nem érzékeljük a fi-
gurákat. Falképek is születnek, színei
redukálódnak, marad a fehér és a kék,

a növények is eltûnnek, és a hajtoga-
tott fajanszon, porcelándrapériákon
keresztül egyszer csak elõbukkan, fel-
sejlik a figura.

A figura, a test, az ember igézete.
Elõször csak részek, szinte csak frag-
mentumok, majd az egész test válik
mûvé, válik láthatóvá. Jellemzõen nõk.

A keramikusból keramikus szobrász
lett. Az iparmûvészbõl képzõmûvész.
Az alkalmazott mûvészbõl autonóm
mûvész. Átszellemített módon beépül
tárgyaiba a mitológia világa. Euridiké
sorozata születik (Orfeusz nélkül!), fel-
dolgozza Ikarosz történetét. Megjelen-
nek a Szávoszt-életmûben a szobai
emlékmûvek, melyek az illúziók emlék-
mûvei, s melyeken testrészletek ural-
kodnak. Aztán a drapériákból angyal-

vetkezetesség. Ez a felfogás és mûvé-
szet a nyugodt rajzi önkifejezés szub-
jektív forradalma. Szávoszt Katalin lé-
lekrajzokat készített, melyek folytatá-
sai is porcelánjainak. 

Ám valami alól az alkotó mindig ki-
szabadítja magát… Sok élmény, utazá-
sok, benyomások következnek, melyek
áttranszponálódnak mûvekbe. A New
York élmény ereje kikerülhetetlen. A
szobrászi gondolkozás immár végle-
ges, a matéria is változik, nem is be-
szélve a formafelfogás radikális átala-
kulásáról. A kétezertízes években
Szávoszt Katalin több jelentõs kiállítá-
son tárja elénk immár szigorúan fes-
tett, kerámia alapanyagú térplasztikáit,
sokemeletes épület konstrukcióit, ese-
tében különösen fontos a szó eredeti
értelme: felhõkarcolóit. Igen: plasztikái
karcolják a felhõket. Ezek sorából az-
tán kapuk keletkezhetnek, keletkeznek,
változatos és kitartóan kreatív meta-
morfózissal. Stílszerûen állíthatjuk:
épített kerámiák. Épített terek.

S végül elõttünk állnak, valóban lo-
bogással, kerámialapokból létreho-
zott zászlói, melyek külsõ formái, szí-
nezéseik, motívumviláguk megint
csak argumentálják (lásd a korábbi Pi-
casso-idézetet!), hogy az alkotó még
mindig nem találta meg önmagát. Il-
letve: dehogynem, csak épp nem a
köznyelvi értelemben, melyre nyersen
úgy utalhatunk, hogy Szávoszt Katalin
utálja a rutint. Csak kapkodtuk a fe-
jünket: 2012-tõl szinte évenkénti nagy
kiállítások sora következik. Kerámia-
építményei, kapui átalakuló, átszer-
vesülõ installációkként álltak elõt-
tünk. S 2019 nyarán az óbudai Eser-
nyõs Galériában minden eddiginél na-
gyobb bemutatója volt a kerámiala-
pokból megvalósított zászlók soroza-
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szárny lesz és beemelõdik témái és mû-
vei közé az Angyal mint Szávoszt Kata-
lin mûvészetének jeles attribútuma.

Ezt követik körplasztikái, melyeken
különös rétegzettséggel utalások ér-
zékelhetõk a férfi-nõ viszony feszült-
ségeire, zaklatottságaira, érezzük az
arcokat, az álarcokat. (Legalább záró-
jelben hadd jelezzük, hogy közben év-
tizedeken át a Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola tanára, s emellett üzemek
tervezõje).

És Szávoszt Katalin mûvészetében
azóta is folyamatosak a fordulatok.

Mintha meghallotta volna Picasso
megjegyzését, mely állítólag így hang-
zott: „Régen rossz, ha egy mûvész
megtalálja önmagát!” Nos, ha ez igaz,
akkor Szávoszt Katalin folyamatosan
jó úton halad…

Már a kétezres évek elején járunk,
amikor láthatóvá válnak rajzai, me-
lyek persze visszautalnak porcelán-
tervezõ gyökereire is. De most rajzo-
kat készített, s egyre többet mesék-
hez, melyeknek egyik különleges sajá-
tosságuk, hogy ezek nem (csak) il-
lusztrációk. Többek is. Sõt: többek.
Változatosak abban is, hogy hol feke-
te-fehérek, hol színesek. Rajzaiban
megjelentek édenbéli állatok, s egé-
szen varázslatosak. Lényei állatszerû
emberek és emberszerû állatok. De
ezek nem álarcos lények, hanem Isten
– és a mûvészi képzelet – különös te-
remtményei, akik valamely misztikus-
nak is ható animálás útján jelennek
meg itt elõttünk. Ebben a sajátos idill-
ben még a csúnya lények is széppé vál-
tak. E rajzokat áthatja egy szeretettel
teli irónia, s érezhetõ az alkotó emo-
cionálitása. Más rajzaiban felbontód-
nak az arányok. Kis állatok, nagy nö-
vények állnak elõttünk. Az íriszek fák-
ká terebélyesednek, s a vegetáció fló-
rája és faunája egyaránt kibontódik
gyümölcsökkel és állatokkal együtt.
Szávoszt Katalin arányai, dimenziói
újjáteremtenek.

Mi jellemzi ezt a mûvészetet? Fan-
tázia? Emlékezet? Valóság? Valóban,
mintha döntõ volna az eltûnt idõ meg-
ragadása, megidézése. Nem véletlenül
foglalkoztatta Proust monumentális
irodalmi mûve. Szávoszt Katalin is te-
hát próbára teszi emlékezetét és gon-
dolatisággal telített mûveket készített.
Tisztán, vonal- és motívumgazdagon
rajzol. Tusvonalai hol vékonyak, hol
vastagok, színes ceruzája kezelésében
van egy laza oldottság, ám fontos a kö-

gyományos zászló fogalom. E munkák
kerámialapokból megvalósított para-
frázisálmok. Meghökkentõ, hogy kül-
sõ íveik talán hal vagy csikóhal for-
mákra emlékeztetnek, vagy valamifé-
le bábuszerû figurára, vagy épp gub-
basztó madárra, ám a többször áttört,
átlyukasztott lapokon a mûvész leg-
többször jeles XX. századi festõk mo-
tívumait, színépítkezéseit, képeit idé-
zi, Chagalltól Klee-ig, Kandinszkijtõl
Miróig, de láthatók japán ornamenti-
kát, virágmotívumot megidézõ mûvek
is. A kiállítás végfalánál állt Természet
címû, három darabból álló sorozata,
melynek festése már szuverén
szávoszti világot jelzett, s mintegy
kapcsolatot teremtett rajzai szemlé-

letével (melyek szintén láthatók
voltak e kiállításon). E mû-

együttes címe igen hangsú-
lyos, szuggesztív s jelképes

is egyben: Lobogás.
Szávoszt Katalin, mi-

közben folyamatosan
kiszabadul (elsza-

badul) korábbi tö-
rekvéseitõl, min-
dig újrapozício-
nálja mûvésze-
tét, saját he-
lyét, azonköz-
ben lobogás-
sal teli kuta-
tókedv ve-
zérli, mely
nem elsza-
kad a mû-
vészet ka-
nonizált
értékeitõl,
hanem
épphogy
inspiráló-
dik belõ-
lük. Mûvé-
szete több
mûfajú, te-
le van átlé-
pésekkel,
szabadu-
lásokkal,
melyekbõl
egy nagy
ívû pálya

és egyedi mûvé-
szi teljesít-
mény válik bi-

zonyossá.
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