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Boldizsár Zsuzsa
info@boldizsarzsuzsa.hu
boldizsarzsuzsi@gmail.com
www.facebook.com/zsuzsaboldizsardesigner/

MU SE ION N o.1
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek galériája
Gallery of the Kecskemét Contemporary Art Studios

MAGAMRÓL
Porcelántervező iparművészként egyedi kollekciók
tervezésével és kivitelezésével foglalkozom. Az
Iparművészeti Egyetem elvégzése után a Herendi
Porcelánmanufaktúra tervezőjeként dolgoztam. 2008-ban
hoztam létre önálló műhelyemet.
Jelenleg népművészet ihletésű egyedi kisszériás termékek
fejlesztésével foglalkozom.
FOLK KOLLEKCIÓ - DESIGN SZUVENÍREK - TERVEZŐI
SZEMLÉLET
A magyar nyelvben a szuvenír szóhoz némi pejoratív
felhang is társul, mely gyakran a giccses ajándéktárgyak
körét jelöli. Jó szuvenír tárgyat, terméket tervezni úgy
gondolom nem egyszerű feladat. A szuvenír kultúra
közvetítő médium, felelős tervezést kíván. Igényesnek,
ugyanakkor sorozat gyárthatónak kell lennie. Tükröznie
kell az adott kultúrkört, figyelemfelkeltőnek kell lennie.
Szolgálja ki a piaci igényeket és formálja a közízlést is.
Azonnal érthetőnek, dekódolhatónak kell lennie,
ugyanakkor érdekesnek is, fenn kell tudni tartani a vásárló
figyelmét.
Az emberek tárgyakhoz fűződő viszonya érdekel, az
ahogyan a tárgy visszatükrözi az embert és az adott
kultúrát, amiből származik. A szuvenírnek sokszor
szimbolikus értéke van, az utazás jelképévé válik. A Folk
kollekcióval a szuvenírek új tárgytípusának megalkotására
törekedtem. A tradíció, konkrétan népi hímzésmotívumok
és a modern kerámiaipari technológia ötvözésével egy új
esztétikai minőséget képzeltem el. 2010 óta foglalkozom
design szuvenírek tervezésével, tárgyaim jelenleg saját
műhelyemben készülnek.

H-1091 Budapest, Üllői út 3.
+36-1 216-47-84 | +36-20 223-71-80
museion@t-online.hu | icshu@t-online.hu
www.icshu.org/museionbudapest.html
Nyitva tartás: keddtől péntekig 14-től 18 óráig
Open: Tuesday – Friday from 2 to 6 pm

BO L D I ZS ÁR
ZSUZSA

BOLDIZSAR-leporello.qxp_Layout 1 29/11/16 09:39 Page 2

2002-ben diplomáztam a Magyar Iparművészeti Egyetem
Szilikát Tanszékének porcelán szakirányán. Diploma után
három évig a Herendi Porcelánmanufaktúrában
tervezőművészként dolgoztam. Lehetőségem nyílt a
manufakturális porcelángyártás kézi, illetve részben
gépesített eljárásainak tanulmányozására.
Tervezői utam során döntően funkcionális tárgyak
tervezésével foglalkoztam. A használat szabályainak
követése mellett mindig az új formai megfogalmazást, az
egyéni hangvétel lehetőségeit kerestem. A tárgyak
megalkotásánál keresem a letisztult „befejezett” formákat,
tiszta arányokat.
2008-tól saját műhelyemben kerámia és porcelántárgyak
tervezésével és gyártásával foglalkozom.
2010-ben elnyertem a Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíjat Folk Kollekció - porcelán
szuvenírek című szabadon választott programommal. A
Folk kollekcióval a szuvenírek új tárgytípusának
megalkotására törekedtem. A tradicionális népi
hímzésmotívumok és a modern kerámiaipari technológia
ötvözésével egy új esztétikai minőséget képzeltem el. A
Folk termékeimet jelenleg több belvárosi design galéria
(Magma, RododendronArt and Design, Fian Koncept) és
múzeumshop (Magyar Nemzeti Galéria, Iparművészeti
Múzeum) árusítja.
TANULMÁNYOK
2000-2005
Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, Vizuális és
környezetkultúra szakos tanár
1997-2002
Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, Szilikátipari
tervezőművész (porcelán szakirány)
1992-1996
Magyar Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola,
Budapest, Kerámiaformázó
PÁLYÁZATOK, DÍJAK
2010
Moholy - Nagy László Formatervezési Ösztöndíj Pályázat
2007
NKA – A XX. Század magyar mesterei – Babos Pálma c.
mesterprogram Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét
2001
Erasmus, Olaszország, Róma Accademia di belle Arti
1996
Zsolnay Vilmos Tanulmányi díj

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
2016 A tárgyak mögött- válogatás a FISE kerámia- és
porcelántervező művészeinek munkáiból, Trezor Galéria,
Budapest
2015 SILICA 2015 Kortárs Magyar Szilikát Design,
Museoin No.1, Budapest
2013 WAMP alkotóinak csoportos kiállítása, Magyar
Intézet, Helsinki
2012 Designed in Hungary powered by Design Terminál,
Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
2012 Clerkenwell Design kiállítása (Fise szervezésében),
London
2012 Herend Design 2012 Museion Galéria, Budapest
2011 Párizsi Magyar Intézet kiállítása VI. kerületi
Polgármesteri Hivatal, Párizs
2011 Moholy - Nagy László Formatervezési ösztöndíjasok
beszámoló kiállítása, Iparművészeti Múzeum, Budapest
2009 FISE Galéria „Téli tárlat” c. kiállítás, Budapest
2008 II. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé kiállítása
Cifrapalota, Kecskemét
2007 Nagytétényi Kastélymúzeum – Iparművészek
Karácsonyfái, Budapest
2005 Pelso V. Országos Kerámia- és Gobelin Biennálé,
Keszthely
2003 Egy hosszú asztal 100 év herendi étkészleteivel
terítve Ernst Múzeum, Budapest
2002 FISE Jubileumi kiállítás Vigadó Galéria, Budapest
KIHÍMEZVE
A hímzés a női munka hagyományához és történetéhez
szorosan köthető, melyre részben tudatosan, részben
ösztönösen, élethelyzetemből adódóan találtam rá. A
hímzés porcelán dekorként való feldolgozása- digitalizálva
matrica technikával- és gipszformába mélyített reliefként
való felhasználása után a porcelán szó szerinti kihímzése
foglalkoztat. A hímzés struktúrája, plasztikája és a
technika bravúrossága lenyűgöz. Két alapformával
dolgozom az egyik a porcelán formaképzés
hagyományaira épül, míg a másik annak részben
ellentmondó egyenes falú, ovál forma. A hímzéshez a
porcelán áttörése szükséges. Az áttörések egyik
csoportja figurális, rajzuk népszerű 18. századi európai
porcelánokról való. A másik csoportnál a geometrikus
rajzú áttörés az edényt perforált szövetté alakítja.

