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Ékszerek Éjszakája Budapest 2016. Fotó: Rétfalvi Soma

Az ÉÉB-csapat a megnyitón: (balról: Somosi Rita művészettörténész),  Kecskés Orsolya, Huber Kinga, Vékony Fanni, Grecsó Krisztián, az ÉÉB
2016 fővédnöke, Dés-Kertész Dóra, Stomfai Krisztina, Kerékgyártó Szilvia. Fotó: Rétfalvi Soma
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Az ékszerek éjszakája egy párbeszéd lehetőségét
ígéri önöknek, anyagok, rétegek, textúrák, nemes-
fémek, gyöngyök szólnak ma éjjel egymáshoz, sőt,
a sötétben algák, korallok, ezüstötvözetek fecse-
gését is hallani. Egy kicsi ország és egy nagy város
kortárs ékszerművészei adnak jeleket. Sérült, egy-
másba fonódó, amorf formák, kockagyűrűk, man-
dzsettagombok és dacos anyagok (plexiüveg, gal-
vanizált hematit és persze arany) szólalnak meg,
kérdezik egymást. Ünnepi jelek, árulkodások, fe-
csegések ezek. 
Például Huber Kinga hálói, fonott rácsai, plexi és
papíranyagai; a brossok tenger-felületét, festett vagy
matt hullámrétegét néha maga a hiány, a hal töri
meg. Vagy Kecskés Orsolya vörösréz gyöngykagy-
lóiból hallhatják a zúgást, a bross még őrzi
az óceán üzenetét, a teklagyöngy és ónix mind
bibliai motívumokkal kereskednek, mintha kufárok
lennének. 
Sebek és hegek, beteges és meggyógyulós egy-
másra találás, találtatás ez az éjszaka, alkotók és
alkotásaik között. De persze felékszerezett és üre-
sen maradt nyakak, vágyakozó pillantások rande-
vúja is. Ezért a műkedvelő megszólítása is, lévén,
hogy a nyelvhez ért, az anyagok ünnepléséhez
nem, tapintatos. 
De persze már eleve a helyzet miatt is óvatos a lé-
lek. A kortárs ékszerészet ugyanis művészet, mára
nem az a fontos, hogy értékesnek vagy közönsé-
gesnek mondott anyagokból építkezik-e az alkotó,
hogy hordható-e a darab, vagy viselésekor mindjárt
látható-e, hogy a tulajdonosa tud barterezni heli-
koptert. A bross és nyakéképítés ma sokkal köze-
lebb van a képzőművészethez, a szobrászathoz,
mint a divathoz. Az élő ékszerészetnek ezért rosz-
szabb, mint az irodalomnak, pedig az íróknak is
akadnak alázatra szoktató, lelket próbáló pillanatok,
de az ékszerészt a tágabb közönség továbbra is
egyszerűen mesterembernek tekinti. Nem mintha
mesternek lenni egy kicsit is szégyenletes dolog

lenne, sőt, de az ékszerészet mai hatástörténeti
állomása lényegileg és alapvetően más. Ha a kor-
társ ékszerről azt nem tudjuk, hogy felkavar, kizök-
kent, tükör-helyzeteket generál, szembesít, felemel,
emlékeztet, hogy szórakoztat, gyönyörködtet és
mesél, akkor a lényeget sem tudjuk róla. Azt, amivel
kezdtem. Hogy művészet. 
De nem elég, hogy az ékszerészek addig kerestek
maguknak új utakat, amíg elértek a saját Parnasszu-
sukra, és megszólították őket a Kasztília-nimfák, de
még azzal is szembesülniük kell, hogy a befogadók
még nem mindig értik a múzsák ékszerekké dekó-
dolt szavát, nem tudják még, hogy az egyedi kortárs
ékszer értékét nem feltétlenül a nemesfém vagy
az igazgyöngy adja, hanem a kreativitás, a kreáció,
mint identitás. 
Az alkotók ezért jöttek ide, éjszakázni, pályázatokat,
kiállításokat, interaktív programokat szervezni, hogy
értsék őket. És nem irigylem őket, mert tudom,
hogy az  alkotóember általában berzenkedik
az ilyesmitől, a művésznek utálatos dolog a dialó-
gus, mert magányos és önző, önfejű és egyedi,
az efféle dialógushelyzeteket csak provokálni lehet.
A dialógus vívás, közös vájármunka, négykezes
zongorajáték, birkózás, szumó, izzadt test feszül
a száraz testnek, és csak a szárazon marad nyom.
Az egyik lélek biciklijét oda tetszettek támasztani
a másik lélek biciklijéhez, és az egyik így alul van.
Csönd, aztán kakaskodás, bilincs, póráz, séta, mu-
száj menni a magyar hajnalban, részegen, szorosan
egymásnak dőlve valamelyik híd felé. Nem szeret-
kezés ez, annál intenzívebb lelki élmény, válóper.
Soha annyira nincs együtt két lélek, mint amikor
publikum előtt egy felékszerezett éjszakán át val-
latják egymást. 
De vissza a felületek, rétegek dialógusához! Kerék-
gyártó Szilvia Univerzum fülbevalóinak vagy csont-
vitorláinak az én fejemben inkább a hiány a tétje,
hogy minden homogén megszakad, léket kap,
megtörik, bemegy a fény, a tekintet, benyit valami

Grecsó Krisztián 

ÉKSZEREK  É J SZAKÁ J A ,  2016
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Stomfai Krisztina: I nyakék,
osztriga héj, ezüst, gyöngy,

damil. Fotó: Somnium Studio

Vékony Fanni: Sárkánygyümölcs bross,
plexi, damil, ónix, acél.
Fotó: Vékony Fanni

Dés-Kertész Dóra:
Transformation nyakék, 
nyomtatott plexi, ezüst, 

acélsodrony.
Fotó: Dés-Kertész Dóra
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titkos világba. Stomfai Krisztina osztrigahéj nyakék-
jén az i-betű, kék viaszgyűrűjében a c, a tiszafába
mart a, mind dimenziókon visz át, lehet nézni, úgy,
hogy itt maradsz, innen nézed, csak kukucskálsz,
és ettől még jobban érzed, hol vagy most. 
Az Ékszerek éjszakája egy páholy, súgólyuk. Pedig
egyikük sem könnyíti meg a dolgunkat, a felületek,
anyagrétegek, a színsebek öntörvényű, szabad for-
mákban ömlenek, mintha Liliputba kerültünk volna,
és csak a részletek állnának rendelkezésünkre, egy

óriási forma apró részlete („a nagy zászló egy kicsi
darabja”, hogy történelmileg is be legyünk linkelve).
Mintha Isten ügyeit, döntéseit, szorgosságát pró-
bálnánk megérteni, úgy, hogy csak a saját életünk
van ránk bízva. A többiekről alig érkezik benyomás. 
Vékony Fanni virágzó corian gyűrűje hívogat, nem
lehet megúszni az érintést, a hatodik érzékek da-
lárdája ez, mindennek teste van, és ölelni akar,
az anyag szeret és utál, beszorult buborékok, meg-
feszült huzalok, mélykék hullámok társasága ez. 
Ha Dés-Kertész Dóra kék fluorit jéghegy gyűrűjét
nézem, vagy a teljességet szimbolizáló ezüst és
bronz fülbevalóját (mintha csak két kávészem me-
sélne a teremtésről), és a durva rubinnal elmesélt
el nem tört szív gyűrűje is olyan, hogy tudni akarom,
mi van a felhők fölött meg a föld alatt. Milyen egy-
szerű titkai vannak a testté lett formáknak, felüle-
teknek, a megszemélyesített anyagnak. Az érzékelő,
a befogadó nála membránnal, radarral, detektorral
vizsgálhatja, mi van az öröm, a sértettség, a vágy
mögött, mi van a mélyben, mi van alatta, miből áll
a test, a létezés teste. 
A személyesből az általánosba nem lehet átpillogni,
csak úgy. A léttel nem lehet hullahopp karikázni,
és nem csak azért, mert a lét nem ringyó, és nem
adja magát. Csak egyéni lebegés van, a közösség
léte préselt benyomásokban fekszik, fikció, ha nincs
az ékszerész, aki valóságot kockázzon vagy na-
gyítson belőle, az is marad. 

Kerékgyártó Szilvia: Hajó karkötő (ezüst, 2015) Fotó: Besenczi Richárd

Kecskés Orsolya: Nyakék, vörösréz, fehér korall;
Brossok, vörösréz, fehér zománc

Vékony Fanni: Yagua (gyűrű), corian, damil, gyöngy
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Aztán mi, befogadók a ráérzés pillanatában meg-
tagadjuk a képet. Júdásokká leszünk, ellökjük az ék-
szert, az alkotást. Több ez, mint „aha”-élmény. Azt
merjük állítani, hogy addig is tudtuk, mi van. Tudtuk,
hogy ez lenne a kortárs lét, mert ebben élünk,
mert ebben a hazában vagyunk polgárok, és eddig
is bejött a pórusainkon a közösség valósága. Az
egyedi gyűrű, bross, nyakék meg hagyja, úgy tesz,
mintha a befogadó valóban dialogizálhatna, mintha
a kiszagolt élményhez köze lenne. 
Szagot fogni. Ezt lehet itt. A kor testét érezni, szag-
lással, ahogy bejön, már el is illan. Nem onnan
jön a büdös, ahonnan a huzat. Ezek az apró vilá-

gok egy éjszakára most megszólítják egymást,
aztán meg magunkra hagynak, hogy na, tessék,
szíveskedjen csak összerakni, ez lesz a maguk
gondja. És ne keseredjenek el, lesz még rosszabb.
Vagy jobb. És addig is, amíg a záró mondattal
meg nem nyitom végre a 2016-os Ékszerek éj-
szakáját, vagyis eddig, amíg nem hozom az evan-
géliumot, ne csüggedjenek, az egyedi ékszerbolt,
ahogy az utas- és a művészellátó, előbb-utóbb
mindig kinyit. 

(A 2016-os Ékszerek éjszakáján elhangzott megnyitó
szöveg szerkesztett, bővített változata.)

Huber Kinga: Emlékkép, bross, plexi, ezüstözött sárgaréz, ezüst, acél.
Fotó: Somnium Studio

Kecskés Orsolya: Köd nyakék, vörösréz, galvanizált hematit, festék.
Fotó: Pecsics Mária



9 9I PA R M Ű VÉ S Z E T :  É K S Z E R

Kárpáti Róbert: Baba bross, ezüst, tekla, korall, cérna, acél. – Műgyűjtői-
díj. Fotó: Kárpáti Róbert

Fabián Veronika: „Jewellery is my best friend”, vörösréz, cirkónia. – „Closer – Közelebb” diák-pályázat nyertese. Fotó: Fabián Veronika 

Börcsök Anna (Kalicz Klárával együttműködésben): Modern Páncél, rozsda-
mentes acél. – Ékszerek Éjszakája Budapest díja. Fotó: Dobos Tamás


