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Pécsett születtem 1954. május 19-én. 1969-ben szakmát
választottam és 16 éven keresztül a pécsi Zsolnay gyárban
dolgoztam gipszmintakészítőként. A régi Zsolnay kerámia
közelsége meghatározta gondolkodásmódomat. Festészeti
és szobrászati tanulmányokat magánúton végeztem. Olyan
művészektől tanultam, akiket ma is mestereimnek
tekintek: Haraszti Pál és Lantos Ferenc festőművészek,
valamint Csiky Tibor szobrászművész.

gallery of the International
Ceramics Studio, Kecskemét

Az 1985-ben elkészített teáskanna sorozat megváltoztatta
alkotói pályámat, a porcelán felé fordultam, azon belül a
használati tárgyak újragondolása érdekelt leginkább.

1986-ban a FISE, 1988-ban a MAOE, 1989-ben a Magyar
Képző - és Iparművészek Szövetsége tagja lettem. 1993ban kitalálója, névadója és egyik alapítója voltam a
DeForma csoportnak.

A ’90-es évek végétől a porcelán funkcionalitása kevésbé
érdekelt, a forma és festészet összhangját kerestem.
1989-től lehetőségem nyílt kiváló építészekkel együtt
dolgozni. Magyarországon és külföldön is (Görögország,
Skócia) megtalálhatók épületkerámia munkáim.

2008-2010 között a Glasgow School of Art kerámia
tanszékének vendégtanára voltam.

I was born in 1954 in Pécs, Hungary. I chose my profession
in 1969 and for 16 years worked as a plaster modelmaker
in the Zsolnay Porcelain Manufactory in Pécs. The closeness
of the old Zsolnay ceramics determined my mind. I studied
painting and sculpture privately and learned from artists
who I regard as masters, the painters Ferenc Haraszti and
Pál Lantos, and the sculptor Tibor Csiky.

The teapot series which I made in 1985 changed my artistic
career towards porcelain, and I became mostly interested in
the rethinking of functional objects.

I became a member of the Studio of Young Designers
Association (FISE) in 1986, the National Association of the
Hungarian Artists (MAOE) in 1988 and the Association of
Hungarian Fine and Applied Artists (MKISZ) in 1989. I was a
founder member of the DeForma group.

From the end of the nineties the functionality of the
porcelain interested me less, and I was looking for the
harmony of the form and painting. Since 1989, I had the
opportunity to work with great architects. My architectural
works can be found in both Hungary and abroad (Greece,
Scotland). I was a guest teacher in the Ceramic Department,
Glasgow School of Art between 2008-2010.
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A Mesterművész

...Egy normális korban, ahol a mester mester, a
mecénás mecénás, a polgár polgár, mert mindenki
ott fontos, ahol van, ha az ami -, mert tudja:
igazából
nem
lehet
más,
és
értelmetlen
kényszerzubbonyt jelent minden más szerep.

Ebben a félelmetes illúziókat kelteni képes korban,
ahol már az eget és az óceánt is beszennyezni
képes a buta, közönyös, hozzá nem értő érdek.
Hazug reklám szentesít értékké bármit, nem
csodálom, hogy torz életre kényszerül mindenki,
aki csak az szeretne lenni ami, - de az
egyenrangúan.
Pótolhatatlan
fontosságának
tudatával.

Lehet, hogy csak én nem értem e kort, de
szerintem Sándor valódi helye egy világhírű
gyárban a mestertervezői poszt, egy értéktisztelő
gyártulajdonos, egy egyéniség oldalán. Ha én
lennék az, tanítványok sokaságát rendelném mellé,
a szakmát és a szakmai tisztességet megtanulni.
Nem kérdezném soha, hol van, mert tudnám, hogy
elsőként lenne a helyén, amikor szülség van rá.
Csak átmennék hozzá műtermébe és mondanám:
- Az új pápának kellene egy készlet. Csak ennyi és
biztos lennék abban, ismerve kvalitását, hogy ha
emellett még Batu kánnak kellene porcelánból a
lovagláshoz
készletet
terveznie
óegyiptomi
hangulatban, ő azt is megoldaná, mert mester –
igazi designer.

Lelke mélyén Ő az „unknown craftsman”, az
„ismeretlen kézműves” lenne igazán, kit nem
érdekel, hogy szignálja tárgyait, ha helyén
megbecsülik és újat alkotni hagyják..
Probstner János (részlet az 1996-ban megjelent
katalógusból)
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The Master-Artist

In a sane age when a Master is a Master, a Maecenas
is a Maecenas and a Citizen is a Citizen, because all
of them are important where they are if they
represent themselves, as they are aware that they
can not be anybody else and all other roles would
mean a straitjacket for them. At a time capable of
creating horrible illusion, when stupid, indifferent,
unprofessional interest can pollute even the sky and
the oceans and false commercials can create values,
- no wonder that everyone who merely wants to be
themselves on equal terms – is compelled to live a
distorted life while being aware of their
irreplaceability.

Maybe I do not understand this age, but in my view,
Sándor’s real place is a leading designer’s one in a
worldfamous factory alongside with a valueconscious, special factory-owner. If I were that
person I would assign a great number of apprentices
beside him to learn the profession and professional
respectability from him. I would never ask him
where he is for I know him to be on the spot when
needed. I would only pop in to his studio and say
„The new Pope needs a tea set”- just that – and
knowing his qualities, I would be sure that if in
addition he had to design a porcelain tea set in
ancient Egyptian style for Batu Kahn’s horseriding,
he would solve the task, as he is a master, - a real
designer.

Deep in his soul he desires to be the „unknown
craftsman” not interested in signing his products if
he is respected and allowed to produce new objects.
János Probstner (excerpt from the catalogue in
1996)

