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KÁDASI ÉVA
keramikus, habil. egyetemi docens
A kerámiával Szegeden a Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskolában (1968-1972) kezdett
ismerkedni, majd Mezőtúron a Fazekasok Népművészeti
Szövetkezetében kerámia-készítő szakmunkásvizsgát tett
(1972-1974), és a magyar népi fazekasság eredményeit,
technológiáját kutatta. Tanulmányait a Magyar
Iparművészeti Főiskola kerámia szakán Csekovszky Árpád
növendékeként folytatta, ahol 1979-ben Gorka-díjjal
diplomázott, majd ezt követően a Mesteriskola hallgatója
lett.
1979 őszétől a MOME kerámia szakán tanít‚ mint
szakoktató, tanársegéd (1985), adjunktus (1987), majd
docens (2000), a Szilikát Tanszék vezetője (1999-2006),
jelenleg a kerámia szak szakfelelőse.
A diploma után saját műhelyében kisszériás
kőedénykészleteket tervezett, kiviteleztetett és
technológiai-műfaji kutatásokban vett részt: „Kőcserép
mázak” (1979-83); „Mádi Ásványbánya anyagai” (1980-
81); NKS ösztöndíjjal, a MIKISZ megbízásából „Kőcserép
technológia kis műhelyekben való alkalmazása" (1983);
„Kortárs kerámiaművészet tendenciái”, OTKA ösztöndíjjal
(1986-1989). Kutatásainak eredményeit az autonóm, az
építészeti kerámia és az edénytervezés területén
alkalmazta.
1989-1996-ig a Nemzetközi Kerámia Stúdió tanácsadója,
1990-1992 között megbízott igazgatója volt.
1993-tól a DeForma Csoport alapító tagjaként porcelánnal
dolgozik.
1998-2001 között a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-
nek tervezett formákat és dekorokat, 2001-től 2007-ig a
gyár Művészeti Tanácsának tagja. 2002-ben az
International Academy of Ceramics (Geneva) tagjává
választották. 2007-től a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság Művészeti szakbizottságának
tagja.
Díjai 
7. és 8. Országos Kerámia Biennále, Pécs, Különdíj (1982,
1984); Design Center díja (Lázár Zsuzsával közösen,
1986); S.O.S. Falu Kerámia Pályázat, Képző- és
Iparművészeti Lektorátus díja (1990); Gádor-díj (1997);
Hungarian Resident-díj (1997); 15. Országos Kerámia
Biennále, Pécs, I. díj (1998); Ferenczy Noémi-díj (2001).
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A Pécsi Galériában 2000-ben rendezett
kamarakiállításon látható művek az utóbbi
bő másfél esztendőben készültek.
Létrehozásuk vitathatatlanul hatalmas
szakmai teljesítmény. Első látásra egzotikus
kertnek neveztem a tárlatot, melynek láttán a
trópusi őserdők, vagy az éden rejtetten
bennünk élő gazdag világa idéződött fel. […]
Kádasi Éva virág analízise során lényeges
állomáshoz érkezett. Térbe hatoló vonallá
absztrahált formájából két irány minden
bizonnyal indul. Az egyik az absztrakció
továbbvitele, a vonalból kiinduló konstrukció
sajátos, a porcelán lehetőségeinek teret adó
kimunkálása, a másik a természeti formák
szépségének mind sokszínűbb visszaadása,
láttatása. Mindkettő egyformán fontos. Előző
inkább szobrászi, utóbbi formatervezői
feladat. […]
Kádasi Éva mintegy két évtizedes
munkássága alatt rendkívül sokat tett a
kortárs magyar porcelán design
megújulásáért, hazai és nemzetközi
elismertségének növeléséért. Legújabb
munkái figyelemre méltó kísérletek,
eredmények a porcelán plasztikai, szobrászi
megmunkálása terén. Alkotói szándéka
világos: az alkalmazott és az autonóm
művészet közti határvonal értelmezése,
átjárhatóságának vizsgálata művekkel.”

Sárkány József: Kádasi Éva növényei
Janus Pannonius Múzeum kiadványai 92.,
Pécs, 2000.

„Kádasi Éva korai, konstruktív-organikus
kőedény formáitól – melyekkel különdíjat
nyert 1982-ben az Országos Kerámia
Biennálén – vagy a két évvel későbbi
ugyancsak különdíjas mázas kőcserép
vázáitól látszólag igen jelentős a távolság az
alkotó mai művészetét fémjelző porcelán
művekig. Az egyik oldalon rusztikus felület,
roncsolt forma, visszafogott szürkés
színvilág, szemben vele nemesen ragyogó,
pompás-elegáns, hófehér porcelán telt,
élénk színekkel, arannyal gazdagon festve,
rajzolva. A korai művek plasztikai indíttatású 
„történések”, melyek szorosan kötődnek a
hetvenes - nyolcvanas évek fordulójának
minimalista művészeti irányzatához,
utóbbiak egyedi vagy míves design tárgyak.
Mégsem hagyhatók figyelmen kívül bizonyos
alapvető, fontos összekötő kapcsolatok. Mint
például a  mindvégig jelen levő organikus
szemlélet, a konstruktív alkotói magatartás
és a kiegyensúlyozottságra törekvés.
Porcelán készleteinek antropomorf,
szecessziós formaelemekkel gazdagított
poharai látszólag minden kötöttség nélkül
formálódtak, ám a porcelán készítésének
szigorú technológiai szabályainak – igaz,
annak határait súroló, de mégiscsak
korlátokat jelentő – betartásán túl
megfigyelhető a törekvés a készlet
kiegyensúlyozottságának, szimmetriájának a
megteremtésére.


