


Ruzicska Tünde / portfólió / 2010—2018

Az agyag savanykás illata, 
nedves, száraz, puha és törékeny  
tulajdonságai testközeli élmények,

mely az emésztő tűzben kap 
végső konzisztenciát.
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2010
Diploma munka, MOME

Kézzel épített és 
korongozott porcelán 

tartálysorozat. 
30 cm / 20 cm / 40 cm

Fotó: Balla Vivien

2010
Diploma munka, MOME

Kézzel korongozott 
és épített porcelán, 

olajos-ecetes-fűszeres 
készlet. 6 cm / 28 cm / 45 cm 

Fotó: Balla Vivien
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2011-2012
Kézzel korongozott 
és épített kőedény 

tartálysorozat, fatüzes égetés
fekvő: 25 cm / 20 cm / 40 cm

álló: 34 cm / 14 cm
Fotó: Balla Vivien
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2011-2016
Kézzel korongozott, 

mázas porcelán és kőedény 
tányérok, csészék, és bögrék, a 

hétköznapi élet tiszta- ünnepi 
pillanataihoz. Fatüzes és 

elektromos égetéssel készült 
magas tüzű, limitált darabszámú 

használati tárgysorozatok.
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2015
costes (Budapest)

Étterem számára készített 
kerámia asztalközép sorozat, 

kézzel épített porcelán, mázas, 
1260°C, 8 cm / 4 cm / 12 cm

costes (Budapest)
Étterem számára készített 
kerámia kétoldalas tányér 

sorozat. Kézzel korongozott 
kőedény tányér, mázas, 1260°C, 

ø:24 cm / 6 cm 

2015-2016
Tanti (Budapest) Étterem 
számára készített kézzel 

koronogozott, fatüzes kőedény 
és porcelán tányér és kiöntő 

sorozat, Chef: Heiszler Olivér, 
Eszenyi Dániel, Fotó: Balkányi 

László és Vulman Péter
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2017
Kristinus Borbirtok (Kéthely) 

számára tervezett és készített 
tányérsorozatok fatüzelésű 
és elektromos kemencében 

égetve. Kézzel koronogozott és 
mintázott porcelán és kőedény 

tányér sorozatok. 
Chef: Klaus Deutschmann, 

Fotó: Szendeff Lőrinc @ bikatoke
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2017
ESCA Studio Étterem 

(Budapest) számára készített 
egyedi tányér sorozatok, többféle 

formára és felületi mintával. 
Kézzel korongozott és mintázott 

kőedény és porcelán tányérok. 
Chef: Fehér Gábor, 

Fotó: Szendeff Lőrinc
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2017
B I A I R I A I C I C I A

Étterem (Kolozsvár) 
számára készített tányér 

sorozat. Kézzel koronogozott 
mázas kőedény tányérok 

többféle méretben és 
funkcióra. Chef: Roland 

Suciu, Fotó: Ruzicska Tünde

2016-2017
Arany Kaviár Étterem 

(Budapest) számára készített 
egyedi tányérsorozatok. 

Kézzel korongozott mázas 
kőedény. Chef: Nyíri Szása, 

Kanász László, 
Fotó: Fekete Antonio
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2016
Áramlások tányérsorozat. 

Egyedi, kézzel mintázott és 
szabadon formált felületű 

porcelán tányérsorozat, 
fatüzelésű égetéssel. 
Fotó: Erdőháti Áron
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2016
Áramlások tányérsorozat. 

Egyedi, kézzel mintázott és 
szabadon formált felületű 

porcelán tányérsorozat, 
fatüzelésű égetéssel. 
Fotó: Erdőháti Áron
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2016-2017
Teás csészék,

kézzel korongozott 
kőedény és porcelán, 

fatüzes égetés, 
6 cm / 10 cm 

Fotó: Horányi Ágoston
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2017
Artbeet — Tizenkét hónap 

salátái című könyvhöz 
készített salátás tányérok. 

Kézzel épített, szabadon 
formált, egyedi formai 

megoldások. 
Szerző: Bezzegh Éva 

Fotó: Török Bognár Renáta
Grafika: Laki Eszter
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2017
Artbeet — Tizenkét hónap 

salátái című könyvhöz 
készített salátás tányérok. 

Kézzel épített, szabadon 
formált, egyedi formai 

megoldások. 
Szerző: Bezzegh Éva 

Fotó: Török Bognár Renáta
Grafika: Laki Eszter
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2017-2018
Parafrázisok című 
önálló kiállításom. 

FUGA-Trezor (Budapest) 
Szabadkézzel épített 
porcelán és kerámia 

csendéletek, 
parafrázisok.



www.tunderuzicska.hu
facebook/tunderuzicskaceramic

instagram/tunderuzicska
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