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„Ha a magyar képzőművészetet csodás égi 
éjkárpithoz hasonlítjuk, akkor Hódmező-
vásárhely különös csillaga ennek a varázsos 
szövetnek. A nálánál jóval nagyobb város, 
Szeged közelségében úgy tudott egyéni 
arculatú művészetet teremteni, hogy sajá-
tossága máig ható érvénnyel befolyásolja az 
itt születő festményeket, vagy a vonzás-
körében fogant műalkotásokat.” 
                                                         Dr. Nagy Imre  



Hódmezővásárhelyi Kerámia Szimpózium, 1998 
 

Alapítók:  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Almási István alpolgármester és Hegedűsné Dékány 
Magdolna művészeti referens; 
MAOE, MKISZ és a Magyar Keramikusok Társasága, 
Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész;  
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, Fodor József 
festőművész, az alkotóház vezetője;  
Burton Apta Tűzállóanyaggyártó Kft., Schleiffer Ervin ig.; 
Alföld Porcelán Edénygyár Rt., Vilics Antal ügyv. igazgató; 
Keram-Pack Zrt. (Vásárhelyi Agyagipari Rt.), Török Sándor, 
Villeroy and Boch Magyarország Rt., Sebesi Bálint ügyv. ig. 



A 6 hetes szimpóziumon pályázat alapján lehet részt venni. A művésztelep 
keretében évente 10 magyar és 4 külföldi keramikusművész dolgozhat a 
városban működő öt kerámiaüzem – az Alföld Porcelán Edénygyár Rt., a 
Villeroy & Boch Magyarország Rt., a Keram-Pack Rt., a Szilikátipari és 
Művészeti Kerámia-gyártó Kft. és az Imerys Magyarország Tűzállóanyag-
gyártó Kft. – által biztosított munkahelyeken. 2005-től a Keram-Pack 
Majolika Telepén műtermek várják a művészeket, amennyiben egyedül, 
műtermi körülmények között szeretnének dolgozni és alkotni. 
 

A művészek kipróbálhatják a rendelkezésükre álló anyagokat, az egyes 
technológiákat és égetési módokat, s a legfinomabb porcelántól a 
legdurvább samottig bármely anyagot használhatják. Alkalmazhatják az 
egyedi mintázást,  felhasználhatják egyéni alkotásaikhoz az üzemekben 
található, sorozatban gyártott termékeket is, és készíthetnek kerámiaképet 
is – nincs műfaji kötöttség. 
 

Programok: alkotómunka adott tematika alapján, a Vásárhelyi Őszi Tárlat 
és a Tornyai János Múzeum állandó kiállításának a megtekintése, szakmai 
beszélgetések, nyílt nap, záró kiállítás a helyi múzeumhoz tartozó Alföldi 
Galériában, majd Budapesten, az Árkád Galériában. 



A város a szimpózium után minden alkotótól kiválaszt egy-egy 
műalkotást a közgyűjteménye számára. A művésztelepi gyűjtemény 
a húsz év alatt több mint 500 műtárgyra gyarapodott.  
A résztvevők eddigi száma:  17 országból kb. 300 alkotó, az itt 
készített művek száma meghaladja az 1500-at. 
 

A szimpózium állandó fővédnöke Dr. Lovag Zsuzsa régész, 
művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum egykori igazgatója. 
 

A Városi Gyűjtemény anyagát nemzetközi és hazai kiállításokon 
mutatják be. Azok a gyárak, amelyekben művész dolgozik, 
ugyancsak kiválaszthatnak egy-egy művet a saját gyűjteményük 
számára, melyben csúcstermékeik is megtalálhatók.  
 

Fő támogatók: Városi Önkormányzat (épülettel), MANK, MAOE, 
MIKISZ, Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány és az Alföld 
Porcelán Edénygyár, valamint a 90-es években belőle alakult helyi 
kerámia- és porcelángyárak. Az anyagi hátteret pályázatokból kell 
előteremetniük. 



A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium 2002-től nemzetközi keretek 
között működik. A résztvevő művészek között rendszeresen 
szerepelnek alkotók Hódmezővásárhely testvérvárosából, 
Vallaurisból is, mely kapcsolat kiváló szakmai és művészeti 
együttműködéssé alakult az évek során. Vallaurisban 1966-tól 
kétévente Nemzetközi Kerámiaművészeti Biennálét rendeznek, 
melyen magyar kerámikusok is részt vettek, résztvesznek. 
2005 nyarán a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium egy válogatással 
mutatkozott be a francia városban. 2007-ben megrendezésre került 
Hódmezővásárhelyen, az Alföld Galériában a Vallauris-Hódmező-
vásárhely kerámiaművészete c. közös kiállítás. Ezen a magyar és a 
vallauris-i művészek is történeti áttekintéssel szerepeltek. Picasso- 
plakátokat, dokumentumokat állítottak ki, és katalógusokból 
megismerhetővé vált a Vallaurisi Nemzetközi Kerámia Biennálé 
története. A Vallauris-i kerámiaművészet 1912-től c. kiállításon 
harminc művész harminc munkáját mutatták be, ezen kívül külön 
teremben kaptak helyet a vásárhelyi szimpóziumokon szereplő 
francia művészek alkotásai. 



A kiállításhoz kapcsolódóan Tűzvarázs címmel nagysikerű nyilvános 
kerámiaégetési bemutatót tartottak a Galéria udvarán francia és 
magyar művészek részvételével. A rendezvény szakmai konferenciá-
val végződött, melynek témája Vallauris és Hódmezővásárhely 
kerámiaművészete volt. 
 

2001-ben megalakult a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapít-
vány, melynek célja a magyar kerámiaművészet alkotó folyamatai-
nak, a művek megőrzésének, bemutatásának és a műfajjal kapcso-
latos kutatásoknak és publikációknak a támogatása.  
Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, így 
évente díjat ad egy-egy tehetséges végzős MOME-hallgatónak, aki 
itt készítheti el a diplomamunkáját, vagy a művésztelepen alkothat. 
 

2005-től folyamatosan működik a művésztelep, ami azt jelenti, hogy 
művésztelepen kívüli időszakban további 2-2 művész dolgozhat 4-4 
héten keresztül a Nemzetközi Kerámiaközpontban, az év 5 hónapjá-
ban. 



Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ: könyvtár, 
archívum, két kiállítóterem, a városi kerámiagyűjtemény raktára, az 

oldalszárnyban égetőkemence az oktatáshoz 



Alföld Galéria, Tornya János Múzeum 



Wartha Vince-díjas fiatal művészek 
 

Csányi Petra 
Feketű Boglárka 
Szőcs Éva Andrea  
Mészáros Anna 
Tóth Anita 
Simon Zsolt József 
Kompár Györgyi 
Éles Varga Erika 
Szabó Ádám Csaba 
Antal Balázs 
Ruzicska Tünde 
 

A Hódmezővásárhelyi Kerámia Szimpózium 2012-től Vásárhelyi 
Nemzetközi Kerámiaközpontként működik. Székhelye a Nagy 
Sándor u. 9. sz. alatti épület, mely korábban iskola volt. 2007-ben 
kapta meg az Alapítvány. Itt kapott helyet a Művészeti, Oktatási és 
Kutatási Központ. 



Szőcs Éva Andrea: Modulrendszer, 2005 





A Vásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ tevékenysége az alapít-
ványi céloknak megfelelően rendkívül széles:   
- nemzetközi kerámiakutatásokban való részvétel;  
- a Hódmezővásárhelyi Művészeti, Kutatási és Oktatási Központ  
  működtetése; az alkotómunka oktatással való összekapcsolása; 
  tehetséggondozás; 2 hetes kerámiatábor; a 7000 éves helyi  
  kerámiahagyományok ápolása;  
- a Városi Kerámiagyűjtemény gyarapítása, feldolgozása, bemutatása,  
   ehhez galéria és raktár fenntartása, működtetése, kutatási  
   lehetőség biztosítása 
- szakmai és kiállító tevékenység hazai és nemzetközi színtéren 
- rangos országos, nemzetközi és tematikus kiállítások rendezése 
- szakmai szimpóziumok szervezése, rendezése.  
 

A Központ a Szegedi Tudományegyetem egyik fakultatív oktatási 
helye, emellett a művészeti zárt és nyitott szakmai kurzusok, doktori 
képzés helyszíne. Kerámia Stúdió üzemel minden korosztály részére, 
ezen kívül több európai uniós oktatási programban vesz részt a 
Központ. 



2015-ben létrejött a  Wartha Vince Egyesület is. 
  
TÉMÁK A VÁSÁRHELYI KERÁMIA SZIMPÓZIUMON 
 
1998 In Memoriam Tornyai János  2013 Vénuszok 
1999 Az anyag határai    2014  
2000 Idol     2015 Európa közepén 
2001 Totem     2016 Közös a nyelvünk, 
2002 A motívum útja     közös a kultúránk 
2003 A plasztika útja 
2004 Tűz 
2005 Föld 
2006 Víz 
2007 Levegő 
2008 A kert 
2009 Tégla 
2010 In Memoriam Lechner Ödön 
2011 Díszítő kerámia 
2012 Tiszta forrás 



Kiállítások, konferenciák 
 
Őszi Kerámia Tárlat, Hódmezővásárhely (korábban Budapesten, az Olof Palme-házban) és 
Budapest, MKISZ székház (2016-ban volt a XXVIII.) 
2000 Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában Öt kontinens kerámiaművészete c. kiáll. 
2005 Gödöllő, Kerámiaművészeti alkotótelepek Magyarországon + A Magyar Kerámikusok  
          Társaságával együtt készített kiállítás 
2005  Vallauris – Válogatás a Városi gyűjteményből 
2006-2007  Budapest, Miskolc, Pécs 
2006  VAM Design, Budapest – a neolitikumból fennmaradt kerámiák másolatai, plusz a  
           Művészek Majolika Telepe  tárgyai 
2007  Alföldi Galéria, Vallauris és Hódmezővásárhely kerámiaművészete 
2008-2009   Győr, Komárom (cseh, lengyel és szlovák kerámikusokkal együtt) 
2008  Híd című kerámiaművészeti kiállítás, Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria 
2010  Herend – a manufaktúra kiállítótermében tárlat a gyűjtemény porcelán alkotásaiból 
2010  Hódmezővásárhelyi Művészeti, Kutatási és  Oktatási Központ, Az Alföldi  
           Porcelángyár tervezőművészeinek alkotásai + A gyári tervezés 2010-ben  
           Magyarországon, avagy design és valóság 
2012  Tiszta forrás c. kiállítás Hódmezővásárhelyen és Budapesten, a Duna Palotában 
2013  Duna Palota, Budapest és Hódmezővásárhely – Vásárhelyi Kerámia Szimpózium  
           1998 – 2013 című kiállítás +  a térség kerámiaművészeti hagyományait feldolgozó  
           szakmai konferencia  - Értékteremtés, folytonosság a kortárs professzionális 
2014  kerámiaművészetben című szakmai konferencia Hódmezővásárhelyen 



2014   Hódmezővásárhelyi Kerámia Központ - Gádor István, Gádor Magda, 
            Nagy Sándor szobrászművészek kiállítása 
2014  Szentendre, Mank Galéria – Vizitáció – V4 c. kiállítás 
2015 Borsos Miklós és tanítványai Hódmezővásárhelyen 
2016 MKISZ, Budapest, Őszi Kerámia Tárlat keretében 50 művész 80  
          tárgya 
2017 20 éves a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium - Nemzetközi  
           Kerámiaközpont, Hódmezővásárhely  
2018 A Kökénydombi Vénusztól a NASA-ig. Hódmezővásárhely  
          kerámiaművészete és kerámia ipara c. kiállítás és két  
          szimpózium 

 



Albert Ildikó: 
Tüske 



Albrecht Júlia: Az őskor üzenete, 2012 

Albrecht Júlia: Az őskor üzenete, 2012 



Antal András: Préselt plasztika 



Antal Balázs: In Memoriam Lechner Ödön,  



Nurdan Arslan: Kint és 
bent, 2007 



Ambrus Éva: Őszi termés, 2012 (Tiszta forrás) 



Ambrus Éva: Őszi termések, 2012 



Steeve Boiron: Amfora, 2002 (A motívum útja) 



Babos Pálma: Bábel, 2004 

Babos Pálma: Város 



Barka Melinda: Korsó 

Barka Melinda: Rétegelt tárgyak, 2008 



Barka Melinda: Metszetek, 2008 



Benkő Ilona: Tornádó 

Benkő Ilona: Forgószél 



Benkő Ilona: Rémálom a sötétségben, 2006 



Berticsné Bukor Zsuzsanna: Hajók, 1999 



Daniel Branchard: Aranyvölgy, 2006 







Rétegek a múltból 



Simone Duthoy: Kényes 
egyensúly, 2013 



Éles Varga Erika: 
Harang 



Feketü Boglárka: Jégzajlás, 2006 



Feketű Boglárka: Rianás 







Tomoko Fujisaki: Levegő, 2008 

Tomoko Fujisaki: Hiroshima, 2007 



Fujisaki Tomoko: Hiroshima, 2007 



Ada Bertha 
Grossmann: 
Salátás készlet 



Háber Szilvia: Készlet 



Háber 
Szilvia: 3D 
kísérletek, 
2016 



Helena 
Hlusicková: 
Téglaember 



Joseph Kamm: 
Örvény, 2007 



Kecskeméti Sándor: 
Áthatás 



Kerezsi Gyöngyi: 
Bohóc 



Tomomi Kitazawa: 
Életem története 



Kompár Györgyi: 
Fényfal 1. 



Kondor Edit: Belső irányok 



Giuve Konstlavies:  
Totem, 2001 



Ludmilla Kovariková: Gázgyár 



Halina Krawczun: Csipketál, 2008 



Halina Krawczun: Áttört formák 



Kutak Adrienn: Sárkány 



Laborcz Mónika: Motívum Laborcz Mónika: 2008. szeptember 11., kőagyag 



Lőrincz Zsuzsa: Idolok, 1999 



Lubloy Zoltán: 
Strandfigura 



Máder 
Barnabás: Anti-
kanna, 2004 



Mészáros Anna: Organikus tárgy, porcelán, 1380 fok 



Mészáros Anna: 
Organikus tárgy, 
2008 



Mészáros Gábor: Kerti plasztikák, 2008 



Mihály Árpád: Bika, 2008 



Minya Mária 



Molnár Zsuzsa:  



Motoko Katsuta: Sorspárnák 



Návay Sándor: 
Szárnyalás, 2017 



Návay Attila: Idol, 2000 



Nemes Tímea: 
Emberpár, 2011 



Nemes Tímea:  
2007 



N. Csehi Edit: Kultikus tárgyaim 



Orosz Mária: 
Festett váza 



Pannonhalmi Zsuzsa: Fibulák, 2006 



Pannonhalmi 
Zsuzsa: Tájoszlop II. 



Pannonhalmi 
Zsuzsa: Csillagok 
I-III., 2015 



Pázmándi Antall: 
Mobil, 2008 



Eva Pelaková: Város fehérben, 2014 



Eva Pelaková: Város feketében, 2014 



Rabie M. Hadie: Tenger gyümölcse 



Rabie M. Hadie: Ősi üzenet 



Rabie M. Hadie: Éjvirág, samottos agyag 



Ruzicska Tünde: 
Tartály, porcelán, 
1380 fok 



Ruzicska Tünde: Egyensúly, 2014 



Rejka Erika: 
Végtelen, 2008 



Rejka Erika: 
Örvény, 2007 



Schrammel Imre: Vázlatok 



Serge dos Santos: Applikáció 



Simon Zsolt József: Növény 



Simon József Zsolt: Lendület, 2008 



Szabó Ádám Csaba:  
A meghasadt 



Szalai László: Rétegelt táj 

Szalai László: Horizont 



Szanyi Péter: Szél  háza I-II. 



Szávoszt Katalin: 
Figura 



Szekeres Károly: 
Áramlás, 2003 



Szemereki Teréz: Őseink nyomában, 2004 



Szemereki Teréz: Madarak 



Szőcs Éva Andrea: 
Egyensúly, samott, 1200 
fok 



Szöllőssy Enikő: Jákob létrája 



Tóth Anita: Áttört doboz, porcelán, 1380 fok 



Ujj Zsuzsa: Csigakészlet, 2000 



Ujj Zsuzsa: Nagy 
hal, 2001 



Vásárhelyi Emese: Málló hasáb 



Vásárhelyi Emese: Betűgömb 



V. Nagy Sándor: 
Idol, 2000 



Végvári Gyula: 
Bogár, 2007 



Veres Miklós: Totem, 
vörös agyag 



Zsibrita Katalin:  
Iker idol 



Zsibrita Katalin: Formák burtonapta vörös-fehér 



                                        Előzmények 
Hódmezővásárhely XX. századi művészeti élete 
 

1890 Iványi Grünwald Béla megfesti az Isten kardja c. képe 
              első változatát, melynek hátterében Hódmezővásárhely 
              természeti környezete látható – a művészek felfedezik a  
              várost. 
1894     Tornyai János a szülővárosa támogatásával Párizsban tanul. 
              2 év múlva hazatér, majd féléves állami ösztöndíjjal  
              folytatja tanulmányait Párizsban, végül 1897-ben végleg 
              hazatelepedik.  
1898     Tornyai hatására ugyancsak Párizsban tanul Endre Béla,  
              majd 1900-ban ő is Hódmezővásárhelyen telepedik le. 
1903     Tornyai megkapta a várostól a Serház téri, volt  
              huszárkaszárnya helyiségeit műteremnek. Ez az épület  
              kulturális központtá alakult a következő hónapoktól: itt  
              kapott műtermet Pásztor János (1881-1945) szobrász- 
              művész és Rudnay Gyula (1878-1957) festőművész.  



Iványi-
Grünwald 
Béla: Isten 
kardja, 1890 



1902   Plohn József helyi fotográfus megörökíti a még  
            élő 1848-as honvédeket 
1903   Felállítják a városban Kallós Ede Kossuth-szobrát 
1904   Tornyai javaslatára ipari és mezőgazdasági kiállítás  
            érkezik Hódmezővásárhelyre , ehhez néprajzi és  
            kortárs művészeti tárlatot szervez barátaival, mely 
            nagy sikert arat a városlakók körében    
1905   Kiss Lajos néprajzi gyűjtése a város felkérésére - 
            Néprajzi Múzeumot (ma Tornyai János Múzeum)  
             alapít a város. 
1906    Rudnay Gyula festőiskolát alapít a városban 
1907    A Takarékpénztár kupoláján elhelyezik Rubletzky  
             Géza helyi szobrászművész bronz Merkúr-szobrát 
1908    Tornyai elkészíti a Nagy Bercsényi Miklós c. képét,  
             mely a Városházára kerül 



Tornyai János: Juss, 1904 



Rudnay 
Gyula: 
Vásárhelyi 
szoba 



Tornyai János: Felhős táj jegenyékkel 



Endre Béla: 
Szobabelső 



Endre Béla: Bölcső mellett, 1905 



Pásztor János: 
Korsós lány, 1908 



Kallós Ede: Kossuth-
szobor, 1903, 
Hódmezővásárhely 



Kallós Ede: Ybl 
Miklós e,lékmű-
terv 



Medgyessy Ferenc: Fésülködő lány és Leányfej c. munkái 



1906 Tornyai megalapítja a Hódmezővásárhelyi Képzőművészeti  
              Egyesületet 
1909     Tornyai másokkal együtt megalapítja az Irodalmi és  
              Művészeti Társaságot 
1910  Dr. Gonda József és Sándor Jenő megalapítják a Jövendő  
              c. országos jelentőségű kulturális és művészeti folyóiratot 
1912     Tornyai, Endre Béla és helyi festőbarátaik, valamint Weisz  
              Mihály iparos és Smurák József műépítész létrehozták a  
              Művészek Majolika- és Agyagipari Telepét: a művészek saját  
              tervezésű kerámiákkal próbálták megteremteni a korszerű 
              magyar „műipar" stílusát; 30 munkással beindult a gyártás,  
              céljuk: megőrizni a vásárhelyi népi fazekas kultúra szín-,  
              motívum- és formagazdagságát és átmenteni a polgári  
              kultúra világába. Kiállításaik: Szeged, Makó, Vásárhely Miskolc 
1913     Medgyessy Ferenc kapcsolatba került a Majolikagyárral, 
              ahol kisszériás mázas kerámiaszobrokat készített 
1914     Budapesten kiállították a Majolikatelep termékeit 
1924     A Majolikatelep részvénytársasággá alakul át (pl. Rudnay is). 



A Majolika Telep dokumentumai – külföldön és itthon 
nyert díjak, oklevelek, diplomák - tanúsítják, hogy a 
telepet sikeresnek ítélték itthon és külföldön egyaránt. 
Mindez azt jelenti, hogy termékeiket a kor művészeti és 
technológiai színvonalán tudták gyártani. 
A Majolika Telep művészeinek tervei alapján a helyi 
fazekasmesterek segítségével kivitelezett kerámiák 
nagyvonalú, biztos rajzú, jól komponált alkotások.  
A telep első művészeti vezetője Endre Béla festőművész. 
Tervei, színezett rajzai nagy számban maradtak fenn a 
Tornyai János Múzeum gyűjteményében.  
A Majolika Telep működését, az itt tervezett és gyártott 
kerámiákat a hódmezővásárhelyi Plohn József fotográfus 
dokumentálta. Felvételeinek üvegnegatívjai szintén a 
Tornyai János Múzeumba kerültek. 



1930       Vértess Ágoston vette át a társaság vezetését.  
1944 –ig  A majolikatelep széles termékskálát alakított ki:  
                 kályhacsempéket, vázákat, tálakat, tányérokat,  
                 kulacsokat, butellákat, kancsókat, poharakat, valamint  
                 dísztárgyakat gyártottak, amelyek országos hírnévre  
                 tettek szert. Ugyanakkor Vértess adósságokba verte  
                 magát a majolikatelep megvásárlása során, és a  
                 részvényeit letétbe helyezte egy fővárosi  
                 biztosítótársaságnál. 
1946-tól Az üzem veszteségesen termelt.  
1947       Vértess – röviddel halála előtt – eladta részvényeit Kiss  
                János gyulai papírgyárosnak. Kiss tovább növelte a  
                vásárhelyi üzemek adósságait, a munkásokat  
                rendszertelenül és kályhacsempékkel vagy edényekkel  
                fizette. A telep irattárát, mintatárát, termékeit, gépeit  
                széthordták a gyár hitelezői.  
1949       A cégbíróság kimondta a Művészek Majolika és Agyagipar  
                Telepének a megszűnését. 



A Művészek Majolika és Agyagipari Telepe részvénytársaság alapítói 













1926 Megalapítják a Hódmezővásárhelyi Művészek Társaságát.   
              Tagok: Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula,  Kallós  
              Ede, Pásztor Gábor, Darvassy István és Barkász Lajos. 
1933     Vén Emil festőművész Hódmezővásárhelyen házasodik és 
              letelepedik a városban 
1934     Megalakul a Tornyai János Társaság, Mártély az alkotóhelye 
              Kohán György, Frank Frigyes, Hanna Melánia, Novotny  
              Emil Róbert Mártélyban alkot és gyakran fest Hódmező- 
              vásárhelyen – Mártély rendszeres alkotóhely lett  
1948     Kurucz D. István  Hódmezővásárhelyre hozza a  
              főiskolai tanítványait, s ezt rendszeresíti 
1953 – Megalakul a Vásárhelyi Alkotóház művésztelepe és elindul 
             a Vásárhelyi Őszi Tárlatok sora (idén 60 éves a rendezvény) 
             Többlakásos művésztelep épül: a vásárhelyi második  
              művészgeneráció elkezdi tevékenységét - Kajári Gyula,  
              Németh József, Szalay Ferenc, Lelkes István, Hézső Ferenc,  
              Fülöp Erzsébet stb + Albert Ildikó, Návay Sándor, Kéri László 



Kurucz D. István: Puszta 



Hézső Ferenc: Alföld, 1970 



Kéri László: Bontás 



1950  Megalakult a Hódmezővásárhelyi Majolikagyár Állami  
           Vállalat. A kifosztott üzemben csak a beépített lábkorongok,  
          2 gépkorong, 3-3 festékőrlő dob és 1 kályhás kemence  
          maradt meg, így csak a legegyszerűbb, még használatban lévő  
          edényeket - köcsögöket, szilkéket, tányérokat, csirkeitatókat  
          stb. – gyártották. 
1951 Első beruházások: nagyobb festékőrlők, gyúrógépek, korszerű  
          gépkorongok munkába állítása 
1952 Népművészek Háziipari Szövetkezete (minőségi bedolgozók  
          innen), de 19. századi kerámiák gyártása folyik 
1953 Láda Ernő az igazgató – átszervezések, fejlesztések 
1956 Új épülettel bővült az üzem, ahol korszerű égetőkemencéket is  
          építettek. Kresz Mária, a helyi Néprajzi Múzeum kerámia  
          osztályának vezetője segíti a formakutatást, hagyományőrzést.  
          Az ipari formatervezésben részt vesz Kajári Gyula, Fekete János,  
          Végváry Gyula, valamint a hosszabb-rövidebb ideig Vásárhelyen  
          élő Ferenczy Béni, illetve Csohány Kálmán, később Probstner  
          János és Hézső Ferenc is.  



1960-as évek – új termékek: utcatáblák, térplasztikák 
1965 elkezdték építeni a Makói úti ipartelepen a porcelángyár  
          üzemrészeit.  
1967 Szanitergyár 
1968 Tűzálló eszközöket gyártó részleg 
1969 Edénygyár 
1971 Csempeüzem - technológiáját a nyugatnémet Netzsch, illetve  
          az olasz Pozzi cég dolgozta ki és német, olasz vállalatoktól  
          származott a gépek többsége 
1971 Tavasztól a FIM Alföldi Porcelángyár részüzemeként állította  
          elő a hódmezővásárhelyi Majolikagyár az ország kerámia- 
          termékeinek közel egyharmadát.  
 
Az 1960-as és 1970-es években az Alföldi Porcelángyár és a 
Majolikagyár termékei a szocialista országokon kívül az NSZK, 
Franciaország, Svájc, Svédország, valamint Japán és Kanada 
számára is népszerűkké váltak.  



1970-es évek:  a kínai porcelán elterjedése a világban. Hatása:  
1982-ben megszűnt a Finomkerámiaipari Művek (FIM), amely 
összefogta az ország porcelángyárait és kerámiaüzemeit; a vásár- 
helyi kerámiagyárak lassú leépülése – exportcsökkenés, piacvesztés. 
 

1990 –ben a Tűzállóanyag és Majolikagyár levált a porcelángyárról 
és önálló kft-vé alakult. Új vezető: az évtized közepén végrehajtott 
privatizáció során elhordták az üzem muzeális értékű termékeit, 
majd az ezredfordulón felszámolták az üzemet.  
 

1992-től Az Alföldi Porcelángyár több kisebb céggé alakult át. Az 
Edénygyárban (Alföldi Porcelángyár Edény Rt.) francia befektetők 
szereztek többséget, a Szaniterárugyár a Villeroy&Boch cégcsoport 
tagjaként folytatta tevékenységét (csempék és burkolólapok, 
konyhai és fürdőszobai porcelán berendezések) – üzleti okokból – 
megtartotta az Alföldi Porcelángyár nevet. 
 

2005 A Kerám-Pack Zrt. még tett egy kísérletet a Majolikagyár 
feltámasztására, végül feladta elképzelését. 



A Hódmezővásárhelyi Kerámia Szimpózium helye 
 

 

I. Művésztelepi mozgalom Magyarországon 
    Két típus alakult ki – a. szabadiskolai működési forma – plein  
                                             air festészet; nyári alkotás a szabadban; egy 
                                             vagy több mester irányítása alatt; 
                                             mindenki beléphet, a modellköltséget 
                                             közösen fizetik – pl. Nagybánya (1896),  Técső,  
                                             1902-1914) 
                                             Szolnok (1901) – tagdíjak, állandó épület 
                                             Kassa (1909 – két művész alapította) 
                                     - b.  közös elvek alapján vállalt közös munka – 
                                             a képző- és iparművészeti tevékenységet 
                                             egyesíti – pl. Gödöllő – öntevékeny,  
                                             gobelin- és szőnyegszövő műhelyt, szobrászati  
                                             iskolát tartott fenn (1901); 1907- szőnyegszövő  
                                             képzés állami támogatással 
                                             Kecskemét (1911) – komplex képző- és iparművé-  
                                             szeti központ kialakítását szorgalmazza: 
                                             szőnyegszövő iskola (Falus Elek) + kerámiaközpont 



Átmeneti forma a magániskola és a művésztelep között:  
1897                                Nagybecskerek, Vágó Pál  
1912                                Nyergesújfalu, Kernstok Károly  
 

Ezek a művésztelepek nem voltak intézmények, és nem nevezhetők 
művészeti magánvállalkozásoknak sem. Legtöbbjük állami támogatást 
kapott, illetve a városi közigazgatás támogatta őket, főleg ott, ahol a város 
a művésztelep állandósítására műtermeket is építtetett. A műtermi közös 
alkotást a műtermet fenntartó művész finanszírozta.  
Céljuk:  - korszerű festői nyelv elsajátítása / tudás átadása; inspirálódás 
                 a tájból, a helyi és környékbeli kulturális atmoszférából, az  
                 oktatói-alkotói együttlétből; nyugodt alkotói körülmények,  
                 főiskolai nyári gyakorlatok helyszínei 
              - a település kulturális  életének felélénkítése, kulturális  
                 tradíciók megőrzése vagy megújítása, lokálpatriotizmus  
                 erősítése, társadalmi és morális küldetés 
              - az állam támogatta, mert: decentralizációs törekvések, turizmus  
                fellendítése, Nagybánya pótlása az elcsatolása után 
  

1912         Művészek Majolika- és Agyagipari Telepe – helyi festők  
                  közösségi célú társulása, 1924-től részvénytársaság. 



A 20-AS ÉVEK MŰVÉSZTELEPEI 
 

Miskolc (Benkhardt Ágost), Kecskemét (Révész Imre), Makó, Hódmezővásárhely, 
Szeged (Rudnay Gyula), Nagymaros (Vaszary János), Mohács, Pécs, Szombathely 
(Glatz Oszkár), de a Palicsi művésztelep és a Balatonfüredi művésztelep – nem 
tudott kibontakozni, nem támogatta a város és az állam sem. 
1929 – Szentendrei művésztelep (állandó épület, de műtermek csak nyárra) 
 

A 30-AS ÉVEK MŰVÉSZTELEPEI 
Sopron (Elekffy Jenő), Tata, Igal (Baumgartner villa)  
 

Közös vonás: a művészet természetes közösségi funkciójának életben tartása, 
megerősítése és Szolnokon, Hódmezővásárhelyen – gyűjteménygyarapítás 
 
MŰVÉSZTELEPEK A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
I. 1965-ig  
Állandó művészkolóniák rendbetétele (1953-57 között), részben alkotóházzá 
alakítása – 1956 Hódmezővásárhely, 157 Kecskemét, 1953 – Zsennye, Mártély 
Új: 1953 – A Hódmezővásárhelyi Alkotóház művésztelepe 
      1957 – Tokaji művésztelep, rajztanárok és amatőrök továbbképzésére          
                  (Népművelési Intézet) 
      1963 – Hajdúsági Művésztelep, Hajdúböszörmény 



II. 1965-1974 
 

1966 – MSZMP IX. Kongresszus: támogatja a nagy tömegeket megszólító szocialista és  
             egyéb humanista alkotókat 
1974 – MSZMP KB határozat: helyet ad a politikailag-eszmeileg nem ellenséges művészeti 
             törekvéseknek, biztosítja a művelődési igényekkel való lépéstartást 
 

Bencsik István, Cserny József, Farkas Ádám és Schrammel Imre művésztelep-mozgalmi 
szerepe 
 

1967 – Székesfehérvár, első ipari háttérre alapozott művésztelep (csak abban az évben) 
1967 – Csurgói Művésztelep (ma 50 éves) 
1968 – Siklósi Kerámia Alkotótelep 
1968 – Pécsi Műhely (1980-ig) 
1968 – Bonyhádi Zománc Szimpózium 
1968 – Zalaegerszegi Belsőépítészeti Alkotótelep (1980-ig) 
1969 – Villányi Nemzetközi Szobrász Szimpózium (1970-től nemzetközi) 
1969 – Győri Művésztelep (1976-tól nemzetközi) 
1969 – Gyulai Művésztelep 
1971 – Pesti Műhely (Fajó János Budapest, Benczúr u., később Telkibánya, Encsi –  saját 
             szervezésű művésztelepek) 
1971 – Tiszafüredi Művésztelep (Bukta I. és Bernát(y) S.) 
1971  - Marosmenti Művésztelep, Makó 
1974 – Dunaújvárosi Acélszobrászati Művésztelep 
1974 - Nagyatádi Nemzetközi Faszobrászati Művésztelep 
1974 – Salgótarjáni Grafikai Művésztelep 



III. 1975-1989 
 

1975 – XI. MSZMP Kongresszus – a munkában létrejövő közösségi kapcsolatok segítése 
             a társadalmi tudat és a hazai kultúra fejlesztésére, a dolgozó ember hiteles  
             ábrázolásával a szocialista tudat alakítása 
1975 – Nagyatádi Művésztelep 
1975 – Velemi Alkotóműhely (1983-ig) 
1975 – Kecskeméti Zománcművészeti Alkotótelep 
1975 – Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió (1985 előtt Kerámia Kísérleti Stúdió) 
1976-78 A győri művésztelep keretében RÁBA Symposion 
1977 – Nyíregyháza-sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep 
1977 – Makói Grafika Művésztelep 
1978 – Zsennyei Műhely (design) 
1980 – Alumínium Szimpózium, Ajka 
1980 – Bakonyi Faszobrász Alkotótelep, Hubertlak 
1980 -  Paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelep 
1981 – Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 
1981 -  Nagybaracskai Fotóművészeti Alkotótelep 
1982 – Ajkai Grafikai Művésztelep 
1983 -  Mátraalmási Alkotótelep 
1989 – Agárdi Művésztelep, Székesfehérvár (testvérvárosi művészekkel) 
Ebben az időszakban intézményesült a szimpozion-mozgalom és lassan erodálódni kezdett 
a létrehozáskor szárnyaló lendület. A 90-es évekre ellehetetlenült a korábbi mecenatúra, új 
modell pedig nem alakult ki. A létrejött gyűjtemények megőrzésére, új művészeti műhelyek 
kialakítására nem volt állami kulturális stratégia. 



IV. Művésztelepek a rendszerváltás utáni évtizedben (1990-es évek) 
 

1990 – Bárdudvarnoki Üvegművészeti Alkotótelep és Symposion 
1990 – HMC Budapesti Nemzetközi Művésztelep 
1990 – Tállyai Közép-Európai Művésztelep és Szabadiskola (ma Tállya Art Alkotótábor) 
1990 – Móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Művésztelepe 
1990 – Barcsi Nemzetközi Művésztelep, Kaposvár 
1992 – GÉBArt Nemzetközi Művésztelep, Zalaegerszeg 
1992 – Zsennyei Textilművészeti Alkotóműhely (1996-ig) 
1992 – Gyermelyi Művésztelep; + Nyíradonyi Művésztelep 
1992 – Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely 
1992 – Ludvig Nemzetközi Művésztelep, Kisrécse 
1994 – Szegedi Nemzetközi Művésztelep (kezdetben Grafikai Alkotótelep) 
1994 – Bicsérdi Művésztelep + Abádszalóki Művésztelep 
1994 – Patak Művésztelep; Zsákai Képzőművészeti Alkotótábor 
1995 – Abádszalóki Művésztelep + Szegedi Művésztelep 
1995 - Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep, Derecske 
1995 – Berekfürdői Művésztelep  
1996 – Ceredi Nemzetközi Kortárs Művészettelep 
1996 – LÉDA Ligeti Erika Digitális Alkotóműhely 
1996 - Bozsó János Művésztelep, Császártöltés 
1996 - Lipótfa, Papírművésztelep 
1997 – Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely  
1997 - Tatabányai Fémszobrászati Alkotótelep 
1997 – Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep 
1998 – Gödöllői Iparművészeti Műhely 



1998 – Vásárhelyi Kerámia Szimpózium (ma Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámiaközpont) 
1998 – Tolcsvai Természetművésztelep 
1998 – Art Flexum Nemzetközi Művésztelep, Mosonmagyaróvár 
1999 – Dósai Nemzetközi Alkotótábor, Jászdósa 
1999 -  Zempléni Nemzetközi Művésztelep, Kőkapu 
 

V. Művésztelepek a 2000-es években 
 

2001 – Zalaszentgróti Villa Negra Szimpózium 
2001 – Hollóházi Nemzetközi Porcelán Alkotótelep (2004-ig) 
2002 – Esztergomi Művésztelep (2006-ig, majd a Kaleidoszkóp Ház nemzetközi  művésztelepe) 
2002 – Miskolci Művésztelep (Szabics Ágnes, tematikus műhelymunka) 
2003 – Töreki Művésztelep 
2004 – Kecskeméti Acélszobrászati Symposion 
2004 – Homokháti Művésztelep, Mórahalom 
2005 – Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep 
2006 – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 
2006 – Nemzetközi Velence-tavi Symposion 
2007 – Natura Marosmenti Művésztelep, Makó 
2008 – Olaszliszka, Közép-európai Művésztelep 
2008 – Bükki Művésztelep, Nagyvisnyó 
2009 – Bükkszék Művésztelep, Sárospatak 
2009 – CaffArt Nemzetközi Művésztelep, Baja 
2009 -  Érdi Művésztelep 
2011 - Mámai Művésztelep, Balatonfüzfő 



2012 – Egri Nemzetközi Alkotó-és Művésztelep 
2013 – Székesfehérvári Művésztelep (előtte Móron is működött) 
2014 – Szolnoki Bronzöntő Szimpózium 
2015 – Nemzetközi Plein Air Művésztelep, Nyíregyháza 
2015 – Tiszakécskei Művésztelep 
2016 – Angyalok és Csavargók – Nemzetközi Művésztelep, Hévíz 
2016 -  Monostori Művésztelep, Szigetmonostor 
 

A művésztelepek gyors terjedésének oka a II. vgh. után:  
 

        - igény van a szakmai fejlődésre, a szakmai kapcsolatokra és az új  
          alkotói kihívásokra (3 T-rendszer); 
        - a képzőművészeti főiskola – nem érhető el minden alkotni vágyó számára,  
          a képzéssel szembeni elvárás pedig magasabb 
        - a művészet általános helyzete vidéken – nincs galéria, nincs szakmai fórum, 
          nincs értő közeg, nincs igénybe vehető műhely; a művész számos alkotást  
          nem tud létrehozni a műtermében (pl. köztéri megrendelések, síremlékek) 
        - igény van a technikai-nyelvi, műfaj megújítási kísérletekre, a nemzetközi  
          művészeti eredmények közvetlen ismeretére, közös kiállításokra, közvetlen  
          bemutatkozásra és elismertetésre 
        - az új anyagokkal, technikákkal és technológiákkal való lépéstartás igénye. 

 

 



Művésztelepek a 90-es évektől: a települések képzőművészeti 
kultúráját szolgálják, szellemi kisugárzásuk a képzőművészeten kívüli 
területekre is hat. Kis falvak, városok számára biztosítják, hogy 
rendszeresen jelen legyen a településen a kortárs művészet, 
múzeumi fenntartás esetén az egyetlen biztos forrás a múzeumi 
kortárs gyűjtemény folyamatos és színvonalas fejlesztéséhez 
Új célok:   
a kortárs művészet elfogadtatása, befogadásának segítése, a kortárs 
műgyűjtés ösztönzése, a saját gyűjtemény minőségi fejlesztése, a 
nemzetközi művészeti színtereken való jelenlét, a művésztelepi 
munka szakmai és tartalmi fejlesztése, a helyi közösség összetarto-
zását, a kis lélekszámú települések életben maradását segítő 
működés, a helyi értékek, épített és tárgyi örökség felértékelése, 
identitásnövelés, részvétel a környezet-alakításban, a település 
rekreációjában; egymást elismerő művészek együttalkotása, adott 
település kulturális és idegenforgalmi kínálatának bővítése, a 
művészek köztéri alkotásainak, nagyobb volümenű megrendelé-
sének megvalósításához szakmai, művészeti, technikai segítség.  



Az eddig összegyűjtött több mint 110 magyarországi művésztelep 
között ma 11 iparművészeti telep működik, 1 pedig ökotudatos 
szemléletű, összművészeti. 
 

Korai időszakban: 3 iparművészeti alkotótelep - Gödöllői és 
Kecskeméti (neós) Művésztelepek; hódmezővásárhelyi Művészek 
Majolika- és Agyagipari Telepe 
Céljuk: a kézműves művészi hagyományok, a népművészeti tárgyi 
örökség- és motívumkincs megőrzése és aktualizálása. 
Később:  Siklósi Kerámia Alkotótelep, Velemi Alkotóműhely (1983-ig), 
Kecskeméti Zománcművészeti Alkotótelep, Kecskeméti Nemzetközi 
Kerámia Stúdió, Zsennyei Műhely (design), Bárdudvarnoki Üveg-
művészeti Alkotótelep és Symposion, Móri Képző- és Iparművészeti 
Szabadiskola Művésztelepe, Zsennyei Textilművészeti Alkotóműhely 
(1996-ig), Kecskeméti Textilművészeti Alkotótelep, Farkaskő Noszvaji 
Barlang Művésztelep, Gödöllői Iparművészeti Műhely, Hódmező-
vásárhelyi Nemzetközi Kerámia Symposion. Céljuk: közös alkotás, 
szellemi inspirálódás, a magyar művészet megújítása vagy olyan 
művek megalkotása, ami csak a művésztelepen lehetséges. 



Kerámia művésztelepek Magyarországon 

I. SIKLÓSI NEMZETKÖZI KERÁMIA ALKOTÓTELEP 
 

A siklósi kerámia szimpózium a Siklósi Járási Tanács, a KISZ Siklósi 
Járási és Baranya Megyei Bizottsága, Villány Község Tanácsa támoga-
tásával és az UNESCO védnökségével indult útjára. 1978-ban a 
Baranya Megyei Tanács művelődési osztálya vállalta magára 
működtetését (a villányi szobrászteleppel együtt). Az 1969-es próba-
szimpózium után Schrammel Imre programjára épült a siklósi alkotó-
munka. 
Kezdetben alacsonytüzű kemencét használhattak csak, ezért 
számtalan új kísérletet kellett végezniük, hogy korszerű munkák 
szülessenek. A samott mellett ősi máz- és égetési technikák kerültek 
elő. Később speciális kemencéket építettek, melyekben magas tűzön 
lehetett kiégetni a nyers földet, s a Zsolnay-gyártól is kaptak segítsé-
get, így a porcelán is elérhető lett számukra. 



A formaképzésre nagy hatást gyakotoltak a külföldi résztvevők: 
Japánból, Lengyelországból, Finnországból, Olaszországból, 
Norvégiából, Csehországból, Ausztriából, Örményországból érkező 
keramikusok is dolgoztak Siklóson – lehetőséget nyújtott a világ 
aktuális művészetének megismerésére, a lemaradás pótlására. 
Többféle anyagot használtak, közülük a De Forma csoport tudatosan 
porcelánnal dolgozott, a hazai porcelánművészet megújítására 
vállalkozott. 
 

A kerámia szimpózium a ferences rendházban kialakított székhe-
lyének felújítási ideje alatt néhány évig szünetelt. 1985-ben azonban 
új intézmény – a Baranyai Alkotóházak – részeként, Siklósi Kerámia 
Alkotóház néven, új koncepcióval folytatta munkáját. A munka 
nehezen indult be, de másfél évtizedig töretlenül folytatódott. A 
rendszerváltás után, 1990-ben a két alkotótelep és az irodalmárok 
által látogatott Sikondai Alkotóház működtetésére közhasznú 
társaság alakult, s mivel a finanszírozási rendszer megváltozott, 
innentől kezdve állandósult a fennmaradásért vívott küzdelem.  



A kilencvenes évek közepén a Janus Pannonius Tudományegyetem 
frissen alakult művészeti kara használta a Siklósi Kerámia 
Alkotótelep műhelyeit. 
 
Fő jelentősége: alapjaiban megújult a magyar kerámiaművészet. 
A sok újítás mellett a Szimpózium működésének további nagyszerű 
eredménye, hogy a művészek alkotásaiból páratlan gazdagságú 
kerámiagyűjtemény jött létre, mely a 2000-es évek első 
évtizedében, nyári időszakban állandó kiállításon volt látható. 
A művésztelep 2005-ben megszűnt. 
Fontos esemény a művésztelep-mozgalom fejlődésére: 
 
1967 Pécs – Nemzetközi szimpózium a szocialista országok 
művésztelepeiről. Eredményeként először lehetett megfogalmazni 
művésztelepi fejlesztési javaslatokat. Segítette a művésztelepek 
professzionális alkotóhelyekké válását, a művésztelepi gyűjtemé-
nyek színvonalassá válását,  az oktatásban való szerepvállalást. 



2. KECSKEMÉTI NEMZETKÖZI KERÁMIA STÚDIÓ 
 

A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kísérleti alkotóműhely. Műfaji, 
esztétikai, technikai és technológiai kutatásokra épülő alkotómunka és 
oktatás folyik itt, nemzetközi szakmai szimpóziumokat rendeznek. 
Egyszerre 24 művészt tud fogadni 2 fős műtermekben és egy nagyméretű, 
közös műteremben, emellett gipsz műterem, fotó stúdió, szitanyomó- és 
szárító berendezések, márványöntő asztal, valamint előadó- és oktató-
terem és komputerekkel felszerelt könyvtár is rendelkezésre áll az egyéni 
és kollektív kutató- és alkotómunkához.  
 
Összesen 17 kemencével rendelkezik (10 db elektromos, 3 db gázfűtésű és 
4 db fatüzelésű), melyekben 1280 C-tól 1400 C-ig bármely máztechnikával 
készíthető kerámia mű.  
A művészeket nagy szaktudású technikai személyzet segíti alkotásaik 
kivitelezésében.  
Közel 4000 műtárgyból álló gyűjteményét állandó és időszaki kiállításon 
láthatja a nagyközönség Kecskeméten (Kápolna Galéria és egy kisebb 
galéria) , valamint Budapesten (Museion Galéria). 



1975-ben alapították Kerámia Kísérleti Stúdió néven, Probstner 
János keramikusművész ötlete és szervező, valamint vezető munká-
ja (1975–2011) nyomán. A Bács-Kiskun Megyei Tanács támogatásá-
val jött létre, és fejlődött mintaadó alkotóhellyé. 1978 és 2011 
között fő támogatója a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat volt. 
1987-től egész évben, azaz folyamatos üzemeltetéssel működik. 
2001-ben nemzetközi nonprofit alapítvánnyá alakult. 
A Kerámia Stúdió 1978-tól fogad rendszeresen ösztöndíjasokat és 
1980-tól rendez rendszeresen különböző témákban meghirdetett 
nemzetközi szakmai szimpóziumokat. A Stúdióban nemzetközi 
mesterképzés folyik, továbbá bentlakásos artist-in-residence 
programot kínál azoknak a művészeknek, akik önállóan kívánnak 
dolgozni a saját témájukon. Magyarországon kívül eddig 44 
országból fogadott kerámiaművészeket. 1982-ben az IAC tagjává 
választották. 1985-ben Nemzetközi Kerámia Stúdióra változtatta a 
nevét. 1984 és 1997 között itt működött a Magyar Iparművészeti 
Főiskola Szilikát Tanszék Mesterképző Intézetének a IV. sz. műterme. 



A Kerámia Stúdió úttörő szerepet vállalt a hazai kerámia alapanya-
gok felhasználásának kikísérletezésében. 1987-től saját massza- és 
mázüzemet hozott létre (Interkeram).  
Az itt készült alkotások egy része közterekre került, a gyűjtemény 
többi része kecskeméti, hazai és nemzetközi kiállítások anyagát 
képezi. Szakszerűen rendszerezett és archivált gyűjteménye folya-
matosan fejlődik. 
 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. elődjét, a 
Bács-Kiskun Megyei Nonprofit Kft-t 2011-ben hozta létre a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés. A gazdasági társaság három önálló művé-
szeti műhely, a Forrás Kiadó, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a 
Zománcművészeti Alkotóműhely munkáját fogta össze. A gazdasági 
társaság működtetését 2012. január 1-től Kecskemét Megyei Jogú 
Város vette át. 2013. július 1-től a társaság keretein belül végzi 
munkáját a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, és ennek részeként a 
Katona József Emlékház. A társaság székhelye a Kápolna utca 11. sz. 
alatt található a Nemzetközi Kerámia Stúdió által korábban is 
használt ingatlanokban. 



A Kecskeméti Kerámia Stúdió a Kecskeméti Kerámia Művészetért 
Alapítvánnyal 2005-től Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálét 
szervez. Tavaly rendezték az V. Triennálét. Szerződéssel együttmű-
ködik a NYME Soproni Művészeti Intézettel. 
 

3. Rövid ideig működő kerámia művésztelepek 
 
 2001 – 2004  Hollóházi Nemzetközi Porcelán Alkotótelep 
                         Művésztelep szervező: Ézsiás István szobrászművész 
2013                I. Zsolnay Nemzetközi Kerámia Szimpózium 
                         Művésztelep-szervező: Komor István ügyv. ig. 
                         Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
                         Együttműködők: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., 
                         Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar  
                         8 művészt fogadott a Zsolnay Kulturális Negyedben: 
                         4 DLA-st, 1 szír festő- és 2 szobrászművészt (az egyik 
                         izraeli) + 1 kerámiaművészt. Iszlám tradíciók –  
                         európai dekorativitás volt a téma.                        



4. Kerámikust is fogadó művésztelepek 
 
- Gödöllői Iparművészeti Műhely 
- Szolnoki Művésztelep 
- Győri Nemzetközi Művésztelep 
- GébArt Nemzetközi Művésztelep 
- Móri Képzőművészeti Szabadiskola és Nemzetközi Művésztelep 
- stb (viszonylag ritka) 
 
Jelentősége: szélesíti a művésztelep profilját, esetleg segíti a 
fennmaradását, mivel nem igényel nagy anyagi áldozatot, ha a 
művész kő és fém helyett agyaggal dolgozik; egyszerű körülménye-
ket, szállást, ellátást biztosít a koncentrált munkavégzéshez, hozzá-
járul az egyéni művészi fejlődéshez; inspiratív a közös gondolkodás 
azonos művészeti problémáról, témáról; egymás jobb megismeré-
se, megbecsülése, tájékozódás más művészeti területek eredmé-
nyeiről, aktuális művészeti kérdéseiről.  



A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámiaközpont  
helye a magyar művésztelepek között 

Az 1901-ben és 1912-ben alakult gödöllői és hódmezővásárhelyi 
iparművészeti alkotótelep a maga új célkitűzéseivel és munkás-
ságával új hagyományt teremtett, mely az utókort is megérintette, 
tevékenységük és eredményeik kutatására, dokumentálására és 
széles körben való megismertetésére ösztönözte.  
 

Gödöllőn 1998-ban új művésztelepet alapítottak. A Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely a századfordulón létrejött Gödöllői Művésztelep 
szellemi és tárgyi örökségét gondozza, és népszerűsíti. Az elődjé-
hez hasonlóan, számára is fontos a közös esztétikai és művészeti 
elvekre alapozott alkotótevékenység, a hagyományokat éltető 
oktatás (gobelinszövés, textiltechnikák, kerámia, rajz, festészet), a 
művészetek egyenrangú kezelése és együttes jelenléte. Az 
összművészeti jelleget Gödöllőn ma a társművészek művésztelepre 
való meghívása és a művésztelepet fenntartó intézmény kulturális 
programja biztosítja.  



1998-ban Hódmezővásárhelyen is új művésztelep született: 
megalapították a Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumot. 
 

E két új, a század eleji művésztelepi hagyományt a mával összekötő 
iparművészeti alkotótelep között az évek során szoros kiállítási 
együttműködés alakult ki, emellett tevékenységükben több közös 
vonás is van. Ilyen a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, beleértve 
csereprogramok lebonyolítását is, a színvonalas kiállító- és 
ismeretterjesztő tevékenység, a többgenerációs oktatás, a szakmai 
konferenciák rendszeresítése, és az egyetemi művészképzésbe való 
bekapcsolódás. 
 
A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium működése a legjobb hazai 
művésztelepeken kikristályosodott gyakorlatot követi, szakmai 
programja azonban eltér tőlük, és eltér az 1968-ban alapított, mára 
megszűnt Siklósi Nemzetközi Kerámia Alkotótelepétől, valamint az 
1975-ban alapított, ma is virágzó Kecskeméti Nemzetközi Kerámia 
Stúdióétól is.  



A szimpóziumot a kezdetektől saját útkeresés jellemzi, melyben 
fontos szerepe van a helyi kerámia hagyományoknak, az egykori 
majolika művésztelepnek, a francia testvérvárosi kapcsolatnak, a 
két említett hazai kerámia művésztelep működési tapasztalatainak 
és néhány külföldi kerámiaközpont mintaértékű működésének. 
 
Hódmezővásárhelyen a kezdetektől rendelkezésre állt mindaz, 
aminek a hiánya Siklóson az anyag elemi kutatását és a legkülön-
félébb technikai-, technológiai kísérleteket követelte meg 
elsődleges szakmai programként.  
 
Hódmezővásárhelyen a kezdetektől fontos volt a helyi és egyetemes 
kerámiai tradíciók aktualizálhatósági kérdése, ami Siklóson csak a 
máztechnikákkal való kísérletezések kapcsán merült fel, Kecskemé-
ten pedig a résztvevő művészek egyéni alkotói törekvéseiben 
mutatkozik meg, azaz nem programszerű. A kerámiakultúra 
folytonosságának megőrzése kiemelt program, ahogy a 
Majolikatelepi művészek számára is. 



A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió az alapításkor Siklós 
hatására kísérleti alkotóműhelyként indult. Tevékenységét a műfaji, 
esztétikai, technikai és technológiai kutatásokra, maga színvonalú 
oktatásra és nemzetközi szimpóziumok, kiállítások szervezésére 
alapozta. Mindezek Hódmezővásárhely programjában is alapvetőek.  
 

Mindkét művésztelep közös vonása, hogy kiválóak az alkotási felté-
telek. Kecskeméten ezeket maga a művésztelep teremtette meg 
céltudatos és fáradságos munkával. Emellett a kecskeméti kerámia 
stúdió úttörő szerepet vállalt a hazai kerámia alapanyagok felhaszná-
lásának kikísérletezésében. 1987-től saját massza- és mázüzemet 
hozott létre (Interkeram). Mindezek az egész évi, folyamatos műkö-
dés anyagi hátterét és is megalapozták, ezért tudtak fennmaradni.  
 

Hódmezővásárhely kivételes adottsága, hogy a művésztelep a helyi 
kerámiagyárakban dolgozik, ahol az alkotáshoz a másutt elérhetet-
len, legkorszerűbb ipari kerámiaanyagokat és technológiát használ-
hatja. Kecskeméten, mint Siklóson is, a korszerűség a fő alkotói cél, 
míg Hódmezővásárhelyen a kerámia hagyomány korszerűsítése.  



Siklóson az 1971-től bevezetett tematikus program hatékonyan 
segítette a kísérletezésekre való koncentrálást. A témaadást 
alapvetően az motiválta, hogy frissen végzett fiatal művészek és 
Schrammel Imre tanítványai alkották a hazai résztvevők törzsét, s a 
külföldiek között is ez a korosztály dominált.  
 

Kecskeméten tematikus programot csak az MA-oktatáshoz, a DLA-
programhoz, a kiállításokhoz, szakmai szimpóziumokhoz és 
konferenciákhoz alkotnak.  
 

E két kerámia művészteleptől eltérően, Hódmezővásárhelyen a 
kezdetektől konkrét téma határozza meg az adott évi művésztelepi 
alkotómunka szakmai programját.  Minden egyes téma a vertikáli-
san szűkített tárgyi-, kulturális-, művészeti stb. örökség egészére és 
teljes mélységére – tartalom, jelentés, forma, eredet, kor, nyelv, 
eszközhasználat, technológia, újítások stb. - vonatkozik és elmélyült 
kutatást, önálló értelmezést, (újra)értékelést, s továbbgondolást 
igényel a művészektől. Ezért vált elengedhetetlenül fontossá  a 
Művészeti, Oktatási és Kutató Központ létrehozása. 



Előre meghatározott tematika szerint dolgoznak a Ceredi Nemzet-
közi Kortárs Művésztelepen is, amit 1996-ban alapítottak. Közös a 
ceredi és hódmezővásárhelyi művésztelepben, hogy elemi fontossá-
gúnak tartják, hogy az alkotók megismerjék a művésztelep komplex 
„környezetét”és a „hely szellemét” - Hódmezővásárhelyen a helyi 
kerámia szerepét, jelentőségét a város életében, és a múzeumi, 
művésztelepi, gyári kerámiagyűjtemények kiemelkedő értékeit - s 
személyes élményeiket, megfigyeléseiket és reflexióit beledolgozzák 
a műveikbe. Az olyan téma művésztelepi feldolgozásához, mint az 
In Memoriam Tornyai János, az Idol, a Totem, A motívum útja, A 
plasztika útja, a Kert, a Díszítő kerámia, a Tiszta forrás  és a Vénu-
szok, a hazai és külföldi művészek számára egyformán nélkülözhe-
tetlen, hasznos és gondolatindító a Hódmezővásárhelyen szerzett új 
ismeret, a kerámiaművészettel kapcsolatos új élmény. Mindezek és 
a gyári adottságok alkotói hasznosítása önmagában különleges 
helyet biztosít a vásárhelyi művésztelepnek a magyar kerámia-
művészetben és a hazai, valamint nemzetközi kerámia alkotótele-
pek körében.  



Hódmezővásárhelyen a résztvevő művészek a legfinomabb porce-
lántól a legdurvább samottig bármely kerámia anyagot és technoló-
giát használhatják, amely a gyárakban a termelés alapját képezi. Új 
technológiai- anyag- és formakísérleteket is végezhetnek. Alkalmaz-
hatják az egyedi mintázást s felhasználhatják alkotásaikhoz az 
üzemekben található, sorozatban gyártott termékeket. Egyedi és 
kisszériás kerámiatárgyakat, beltéri és köztéri szobrokat, kerámia 
plasztikákat, environment-munkákat, objekteket és objekt-sorozato-
kat, csempe- és kerámiaképeket is készíthetnek – nincs semmilyen 
műfaji kötöttség.  
Ennek következtében az itt alkotott művek a kerámiaművészet teljes 
skáláját átfoghatják, az alkotásra a médiumszemlélet, az anyag elmé-
lyült vizsgálata jellemző, nem pedig a kisméretű autonom kerámia-
művekben való gondolkodás. 
Egyedi vonás az is, hogy a művésztelep a helyi hagyományokat és 
kerámiaörökséget is ápolja, így azok jellemző darabjait is magában 
foglalja különleges és értékes gyűjteménye. 



A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ a helyi lakosság 
számára elsősorban a kortárs helyi, országos és nemzetközi kerámiaalkotá-
soknak, a művésztelepi alkotóknak és a kerámiaművészet területeinek, 
hazai és nemzetközi eredményeinek, továbbá a kerámiakészítés gyakorla-
tának a megismerésére szolgáló hely. Az itt folyó ismeretterjesztő és érték-
közvetítő munka, és az ide szervezett közösségmegtartó, közösségépítő, 
valamint kreatív programok jól mutatják azt a missziót, amit a Nemzetközi 
Kerámia Központ a helyi értékek tudatosítása, a hagyományőrzés, a helyi 
identitás erősítése, valamint a kerámiaművészet iránti érzékenység 
kiművelése és elmélyítése érdekében a szakmai és alkotótevékenység 
mellett végez.  
 

Ugyanez a Nemzetközi Kerámia Központ a szakma és a művésztelepi 
résztvevők számára nemzetközi kutatási együttműködésekbe való 
bekapcsolódást, a hazai művészeti egyetemek DLA-programjában és a 
hallgatók oktatásában való aktív részvételt, a vásárhelyi kerámiaművészet 
gazdag múltjának és a kerámia művésztelep 20 éves történetének a 
kutatóhelyét, az egykori Majolikatelep alkotásainak, valamint a városban 
fennmaradt legrégebbi kerámiaemlékeknek a megismertetését, 
bemutatását, szakmai és széles köztudatba vitelét, speciális szakmai 
programokat, Művészeti, Oktatási és Kutatási Központot jelent.  


