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Schrammel Imre
…soha meg nem ismételhető mozdulatot elképzelve
elmerenghetünk
a
technikai
eljárások,
kémiai,
szilikátmérnöki, építészeti és természettudományos kutatások
ismeretei mögött lévő alkotó művész világszemléletén éppen
úgy, amint a korszakon, időkön, amelyben él és alkot.

De maga a folyamat tovább lendíti gondolatainkat. Hiszen
láthatóvá vált, hogy egy klasszikusan megmintázott szép női
test bizonyos megfontolt mintázási eljárás után – ami külön
érdekesség – mint válik gesztusok által mássá. Amíg a nyers
agyagot a művész ujjával a formába illeszti, anatómiai
hűséggel megmintázza a belsejét is. Az ember test szerkezeti
elemeinek kulcspontjait, vállakat,
gerincet,
medencét,
nyakés
térdízületeket „beleképzelve” vastagítja,
vékonyítja a kézzel belenyomkodott
„agyagfalat”, a test héját. S amikor az
„ájult”, belül üreges testet újból kiemeli,
ennek bármilyen irányú elmozdítására a
mintázás előrelátó súlypontozásai szerint
torzul, fordul, hasad, domborodik, vagy
roggyan össze a test. Animáció azt
jelenti: életre kelteni. Miközben
beszélgetünk, és a tapasztalt művészkéz
dolgozik az agyagon, nem a formálásra
gondol – hiszen ő már megmintázta
korában a modellt -, mégpedig úgy, hogy
az élő emberi, állati test üreges
felépítésére figyelt. Ez a schrammeli
keramikusi gondolkodás lényeges
különbsége
más
szobrászati
felfogásokkal szemben. Az élőlények
teste üregekből áll, Schrammel a
keramikus, üregeket vesz körül fallal. Ez
a lényeg. (…)

Az élettől duzzadó figurák, állatok,
növényi dekorációk egyéni mintázási karakterességén túl, a
hagyományos szobrászi eljárásoktól teljesen független úton
jár Schrammel Imre, a kerámiaanyag egyedülálló, mágikus
szobrásza. Ez utóbbit elképedt német kritikusai, illetve
méltatói adták jelzőül. Számos meglepetésre és művészi
élményre készülhetnek föl a kerámiaművészet ismerőin túl a
kortárs művészetet figyelemmel kísérő, értő szakemberek.
Mert az igaz, hogy a fanyar humoráról és
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szelídségéről kevésbé ismert, de céltudatos Schrammel Imre
egy műhelyküszöbön felejtett gumiszőnyegre pottyantott
agyagmassza viselkedésére fogja felfedezésének eredetét –
azonban e derűs elbújás mögött kutató
filozofikus elme van.

Mert mi más késztetné Schrammelt arra, hogy
egyéb műtárgyakat már inkább mellőzve az
emberi organizmus tudományos analízisén
keresztül magához az elmúlás folyamatához is
eljusson, az agyaganyagban lévő ősi
„mindentudás”
titkainak
további
boncolgatásával. A vizes, ásványi anyagokkal
telített, teljesen élő ősanyag, és az emberi test
ruganyosságának párhuzamos megértése, az
élő szervezetek születésének és életdiadalainak
természetes
folyománya
az
elmúlás.
Szaknyelven a vízháztartás belső egyensúlya,
bizonyos
turgornyomások
arányainak
elbillenése maga a száradás, aszalódás,
ráncosodás, öregedés. Ha nem csak a
Bernouill-törvényt idézzük föl ismeretünkből,
hanem
ősmítoszok
teremtésés
pusztulástörténeteit,
természetesnek
tekinthetjük az animálás agyagművészetében
egyedülálló magyar szobrász további alkotó
felfedezéseit. …

Részlet N. Dvorszky Hedvig írásából (Schrammel, Pécs,
2003.)
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