MUSEION No.1
a kecskeméti Nemzetközi
Kerámia Stúdió galériája

hatalmas krétai gabonatárolók, mitikus
emberarcú állatfiguráinak az asszírok
szárnyas bikái. Évezredes romok
maradványai, folyók, tengerek partjainak
töredezett, csiszolt kövei lényegülnek át
ihletében.

gallery of the International
Ceramics Studio, Kecskemét

De úgy nyúl mindig az emberi kapcsolatok
érzelmi rétegeinek ábrázolásához is, hogy
átsejlik rajtuk az örök, a lényegi. Köztéri
plasztikái népmesék esszenciái.

Nem maradt születése eredeti helyén,
művészete is a széles nagyvilágé, viszik
alkotásait a világ négy égtája felé,
megérdemelten, értéket visznek. Régóta
vannak munkáinak gyűjtői.

„Én csak akkor tudok dolgozni, - vallja ha belső felszólítást érzek és fontos
számomra, hogy munkáimnak pozitív
üzenete, kisugárzása legyen, különösen
most, mert ez egy olyan kor, mely képes
fontosnak láttatni a semmit”.

Ő tehát az évszázadokon átnyúló
maradandó értéket létre hozó „ismeretlen
kézműves” szeretne lenni igazából,
csakhogy a XX. század vívmányai úgy
hozták, hogy nemzetközileg is
megismerhették és még nagyon sokáig
ismerni fogják, - lelkiséget hordozó
munkáin kívül - nevét is.
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“A stílusteremtő” - részletek

… mikor valamikor a művésszé válásáról
beszélgettünk, azt mondta: „A tudatalattim
vezérel inkább mindig, mint a tudatos
megközelítés. Sejtettem és ma már tudom
is, hogy nekem ezt az irányt kellett
vállalnom. Példaképem nekem maga a
NÉPMŰVÉSZET volt, a nagybetűs
értelemben. A természetes és ösztönös,
mely a kollektív tudatalattit fogalmazza
meg, azt hordozza. Nem tudatosan kreálja
a nép a dolgait. Valamilye van, ami – mint
a talentumok – adatott neki. A népdalok és
éneklésük az abszolút és eredendő
szorongás alóli felszabadulást adják
nekem. Gyerekkoromban a rádióból a
rockzenével együtt vettem fel az igazi
népdalokat, akkor szerettem beléjük –
egymást fedeztük fel.”

Ő már csak tudja, művészetével igazolja,
szókimondó nemzeti tudata és ez iránti
felfokozott érzékenysége, könnyes dühe,
hite is e gyökerekből táplálkozik – mondom
én.
A hiedelmekkel ellentétben a népművészet
állandó fejlődésben volt és van, mindig. De
lassan munkálkodik, mert a valódi értéket
és mélyen emberit őrzi csak meg,
évszázadokon át szitáló rostáján kihull az
ocsú.

Éva innen kapott valami eredetit és azt
ápolja híven még ma is, iránymutatón.
Már korán, alig néhány évvel a művészeti
főiskola (ma már egyetem) elvégzése után
rögtön kiderült, hogy valami olyat és úgy
tud, amire művészek nagy többsége csak
vágyik. Ezért történt az, hogy miután a
galériások felfigyeltek edényei
összetéveszthetetlen formáira, díszítésének
egyéni hangvételére,

látványos, érzelmileg telített
kisplasztikáira és sikerrel árulni kezdték,
a keramikusok sora próbálta meg
utánozni, sikertelenül, belső tartalom
nélkül.
Stílusteremtővé vált és az ma is.

Követhetetlensége másik erőssége az
állandó megújulási képesség és
őszinteség. Minden, ami kezébe kerül –
egy rücskös felületű könnyen faragható
tűzálló tégladarab – sajátos, csak rá
jellemző mintanyomóvá alakul át.
Érzékeny rajzaiból kitépdesett
papírdarabok résein átfestett színfolt,
csak ott és csak úgy – szerves részévé
válik azonnal – a játszó gyermek örömével
és belefeledkezésével mintázott festett
elbeszélő reliefjeinek, tálainak.
Ősi és mély gyökerekről, befelé
figyelésről vall, ha magáról beszél. Igaza
van. Kultúrák nagyon régi
összefüggéseinek feltárására adnak
élményszerű lehetőséget munkái. Figuráit
oly szabadon és finoman mintázza, mint a
görög elődeink a „híres” tanagrafigurákat. Edényeinek éppúgy előképei az
évszázados magyar paraszti
cserépedények, mint az egyszerű,

