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Belépve a Kovács Margit Kerámiamúzeumba a dekoratív megformálás, az emberközeli témák, a mitológiai,
bibliai történetek egy szerethető, ismerős világot
teremtenek. Kovács Margit kerámiáiban a román kori
templomok zömök, nyers formái, a gótikus katedrálisok nyúlánk, törékeny alakjai, a bizánci könyvillusztrációk merevségükben fenséges megfogalmazása,
a mézeskalácsbáb-sütő formák bájos aprólékossága,
az elefántcsont-faragványok karakteres vonalvezetése, a fazekastárgyak dekoratív egyszerűsége, a kelta
faragások tömbszerűsége és lapos indái, az ázsiai
szobrászat nyújtott, lényegre törő formakezelése,
a magyaros mintákat kereső szecesszió színes, stilizált világa éled újra játékos kedvvel, egyéni látásmóddal, dekoratív felszínességgel.
Kovács Margit rendkívül sokoldalú, technikailag
bravúros, tematikájában igen változatos életművét,
egyenletesen sikeres, töretlen pályáját új megközelítésben mutatjuk be. Megbomlik az idővonal, mindamellett egyes periódusokra nagyobb hangsúly kerül,
jól ismert darabok kiemelt helyet kapnak, rég nem
látott művek kerülnek elő. Az eddig feldolgozatlan
hagyatékból dokumentumok, levelek és fotók is feltűnnek az új rendezésben árnyaltabb képet adva
Kovács Margit személyiségéről. A felfrissített tárlat
nagyban kiszélesíti az életművet: az eddig ismert és
újonnan azonosított, Magyarország területén elszórtan látható kültéri és köztéri munkák gyűjteménye is
láthatóvá válik a szentendrei anyag mellett. A friss,
dinamikus kiállítás interaktív felületekkel, archív felvételekkel és videókkal hozza közelebb a látogatókhoz
legnépszerűbb keramikusunk munkáit, és idézi meg a
korszakokat, amikor Kovács Margit kerámiái készültek.

Kuglófmadonna
The Gugelhupf Madonna, 1938
terakotta, korongolt, fedőmázzal
wheel-thrown terracotta with cover glaze
36 cm

Körtánc
Round Dance, 1958
relief, terrakotta
terracotta relief
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Angyalos-bárányos fülkerelief, 1935 körül
Angel with Lamb, around 1935
terrakotta, fedőmázzal
glazed terracotta
ø 33 cm

Menyasszonyöltöztetés
Dressing the Bride, 1953
műkőbe ágyazott terrakotta,
engobe festéssel, fedőmázzal
terracotta embedded in artificial stone,
painted in engobe with glaze finish
102 × 210 cm

Úttörőkút
Pioneer Fountain, 1950
terakotta, fedőmázzal festve
glazed terracotta
ø 250 cm
Az egykori Úttörő Áruházban
In the former Pioneer Warehouse
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A kiállítás hétfőtől vasárnapig
10 és 18 óra között látogatható.
The exhibition is on view from
Monday to Sunday from 10 am to 6 pm.

