
Lőrincz Zsuzsa eddigi művészi útja sokoldalú arcot
mutat. Pályáját grafikai sorozatokkal kezdte. A vo-
nal szépsége és a színek változatos használata mel-
lett, már a korai korszakában is fontos volt számá-
ra a forma, a tömeg, az áttört relief. E korai szobrá-
szi műveit samottban mintázta meg és a kladnói
acélgyárban égették ki. Ezekből a korai szobrokból
megemlítjük a Zsuzsanna torzót (Lásd: Bohemia,
2007/3–4., 43. p.), a Fekvő aktot, a Száguldás relie-
fet. Az alkotó művészi ambícióját a háromdimen-
ziós megoldás évtizedeken keresztül érdekelte,
izgatta. Pályafutása alatt több alkalommal más-más
képzőművészeti műfaj megoldásában tér vissza a
háromdimenziós felületek alkalmazásához.

1988-ban készült a Hullámzás és a Fészek című
kompozíció, saját készítésű papír felhasználásával
– a színes monotípiák. E sajátos Lőrincz Zsuzsás
megoldással több mű is készült ebben az évben,
ilyen: a Kiűzetés a paradicsomból, Ölelkezők,
Madonna.

1996-ban újra megjelennek a háromdimenziós
papírreliefek, a Jópásztor, Madonna, és az 1988-as,
archaikus karaktert hordozó Jópásztor mű. Etruszk
és föníciai vonásokat hordozó ifjú pásztor alakja,
aki nyakában viszi a századik megtalált bárányt.
Egyetemes keresztény motívum ez, amely évszá-
zadokon át jelen van a művészetben. Ő a jó pásztor,
aki vezet, aki ismeri az övéit, aki áldozattá válik
nyája életéért. Szélesebb értelmezésben a művész
áldozatára is gondolhatunk, aki kora elveszett bárá-
nyait keresi és vezeti a nyájat a szebb, nemesebb
élet felé.

Lőrincz Zsuzsa szüntelenül kísérletezik, keresi az
új megoldásokat a merített, a megmunkált, színezett
papír és drót kombinációiban. A 2004. és 2005.
évben jubileumi kiállítására készülve több nagy
méretű kompozíciót alkot. A József Attila Medáliák
című versére függesztett objektumot készített papír-
ból és drótból. E két anyag felhasználásával készült
el a Szent Ferenc nagyméretű alkotás. 2006-ban
álmodja meg és valósítja meg a 2x1 m háromne-
gyedes reliefű Jópásztort és a Nagy hullámzást,
amelyeken már színezte a relief kiemelkedő részeit.
Szinte szőnyeg, vagy vitrázs benyomását kelti az

áttört és tömött fehér felületek váltakozása a Mag-
nóliák című nagyméretű pannóján.

A Partok a Szigetközben című mű elvont, kicsit
stilizált tájképként jelenik meg. A plasztikus papírt
színezi.

Legújabban szobrait drótból készíti. Érdekes
jelenség, hogy a vaskos nagy formátumú művek
után az egészen vonalszerűre egyszerűsített for-
mákhoz nyúl. Ilyenek ülő figurákat ábrázoló drót-
szobrai és a zsidó kultúra, vallás személyiségeinek
ceruza vagy tollrajz megformálásai.

A téma keresi a számára legmegfelelőbb képző-
művészeti műfajt, technikai eszközt, s az alkotás
pillanatában meg is találja.

Farkas Veronika művészettörténész
(Fotó: Smejkal Magda)

(Elhangzott 2008. november 11-én Lőrincz Zsuzsa grafikus
Papírvarázs című kiállításának megnyitóján a Prágai
Magyar Kulturális Központban. Megjelent: Prágai Tükör,
2008/5., melléklet, 4–5. p.)

Lőrincz Zsuzsanna (középen) és barátai

Lőrincz Zsuzsa „papírvarázsa”
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