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� Magyarország kortárs textilmûvészeinek ez a rep -
rezentatív szemléje szerencsére úgy maradt meg a
számos kulturális esemény között, mint a magyar ipar -
mûvészek csaknem kétharmadának rangos szakmai
találkozása. Nyilvánvaló, hogy a szakmabelieket vál -
tozatlanul érdeklik a mûvészek legújabb alkotásai,
azok megoldásai, de emellett a szombathelyiek és a

közeli osztrák határon manapság könnyedén átkelô
látogatók számára is különleges élményt nyújt a ha -
talmas anyagot több szekcióban begyûjtött, látványos
tárlat. A Szombathelyi Képtár épülete – közismert
tény – egyike az ország legkiválóbb kiállítótereinek,
ezért kedvezô lehetôséget kínál a különbözô anyagok
bemutatására. A mostani rendezés éppen azt szerette
volna kiemelni, hogy a mûvek esztétikai megjelenése
és az alkotói eszme úgy is jól megfér egymás mellett,
hogy a par excellence önálló kárpitok és a design kol -
lekciók, vagy a szalagok és a minitextilek egymást erô -
sítô hangulatára irányították a figyelmet. Ez a rende -
zôi elv lazábbá, talán a laikusok számára még befo -
gad hatóbbá tette az idei bemutatót. A látogatót már a
fôbejáraton belépve a Magyar Kárpitmûvészek Egye -
sületének tagjai által közösen szôtt, 2015-re elkészí tett
Hommage à Radnóti címû kárpit fogadja a szemben
lévô falon, az emeletre vezetô lépcsô ívében pedig a
magasból hatalmas, dekoratív zászlók függenek. Az
elsô emeleti, központi teremnek azon a falán, amely
elôtt rendszerint a megnyitó eseményei történnek,
középen Nagy Judit filozofikus ihletésû, selyem- és
ezüst/arany szálakkal gazdagított, franciagobelin-szö-
vésû Predestinatio-sorozatának VIII. stációja (275 x 175
centiméter), mellette Pájer Emília Az ég kiderül pa pír,
selyem, kézi szövött mûve (260 x 120 cm), a másik
ol dalán Balogh Edit Horizont címû, szintén francia
gobelinje (240 x 96 cm) emeli magasra a mércét. A
méretek ebben a térben meghatározó jelentôségûek.

S ha már a rendezéssel kezdtem, meg kell jegyez -
nem azt is, jó megoldásnak tartottam, ahogy az egész
tárlat közegében kiemelt helyre, egymáshoz szo rosan
közel rendezték a minitextileket, amelyek a tárlatok
több évtizeddel ezelôtti kezdeteitôl fogva a leg iz gal -
masabb ötletek felvonultatására adtak lehe tô séget a
mû vészeknek.

Csupán emlékeztetôül idézem föl – néhány szem -
pontot kiemelve – az 1970-tôl 2000-ig terjedô idô -
szakban a még biennáléként szervezett kiállítások tör -

K I Á L L Í T Á S 2 015 / 7 2 . o l d a l

5. Textilmûvészeti Triennále 
a Szombathelyi Képtárban

Molnár Kálmán: Az 5. Textilmûvészeti Triennále
katalógusának címlapja / Kálmán Molnár: Title page 
of the catalogue of the 5th Triennial of Textile Art
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Rónai Éva: 
Megmentjük ôsapát /

Éva Rónai: 
We Save the Forefather

[2014] 
gyapjú, pamut,
franciagobelin-

technika / 
wool, cotton, French

gobelin technique 
[165x200 cm]
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ténetében lezajlott változásokat. Például azt, hogy az
elsô évek tapasztalatai alapján, 1978-tól kezdve a szer -
vezôk konkrét, gondolatébresztô témákat jelöltek meg
a mûvészek részére egy-egy biennále felhívá sá ban.
Ilyen volt a fal- és tértextil szekcióban a Folya ma tok,
+- Gobelin, Textil Utópia, Textilrealitás – Textilrealiz -
mus, Tisztelet Szombathelynek, Párbeszédek, Költészet
(Ünnep), Egyéni utak, Millecentenárium, Szabadság –
1998, Idô – 2000. Az akkor még önálló szekcióban ki -

állító alkalmazott textilesek számára pedig témául
adott volt például az Öltözködés ’81, Lakástextil satöb -
bi. 2000 után elsôsorban anyagi okok miatt már csak
háromévente volt lehetôség kiállításrendezésre. Így,
az egyetlen alkalmat kihasználva, alakult ki a trienná le
öt szekciója (fal- és tértextil, alkalmazott, nemzetközi
miniatûr, nemzetközi zászló és nemzetközi szalag),
valamint a mindenkori elôzô évi díjazottak kiállításai.
Országos jelentôségét nem csupán a reprezentatív
ka talógusok, hanem az azokban megjelent komoly,
elemzô és véleményformáló tanulmányok is jól mu -
tatták. Elmondhatjuk, a szombathelyi biennáléknak
jelentôs a szakirodalma, valamint számos nemzetközi
szereplési lehetôségre adtak alkalmat. 

A 2015-ös triennále szervezôi, folytatva a koncep -
cionálást, témául az Imagót mint olyant adták meg.
Wehner Tibor író és mûvészettörténész kataló gus -
ban közölt megfogalmazásában: „[…] Az imago-tól a
számunkra legfontosabb képszerû ábrázoláshoz érkezve
fontos leszögeznünk, hogy a kép valakinek vagy valami -
nek, esetleg valaki vagy valami konkrétan nem létezônek
az ábrázolása, illetve elmondhatjuk, hogy az imago ma ga
az alkotás – a képalkotás –, amely a  látható-tapasztal ha tó
valósággal lehet kapcsolatban, és e valóságtól való látszat -
szerû elszakadás – a teljes képi átalakulás – révén szület -
het meg.” A szerzô, a biztonság kedvéért azért még
hozzáteszi: „Az imago tradicionális értelemben síkszerû
megjelenítés [sic!], de a sík és a tér fogalmát is olyannyira
átértelmezte, megkérdôjelezte a modern képalkotás, hogy
a két szféra közötti határok teljesen elmosódtak. […]”

A triennáléra mûveiket elküldô alkotók egyéni ér -
telmezését – ha ez egyáltalán a felhívásban leírtak sze-
rint lehetséges – a mûvekben kereshetjük. Hétközna -
pi egyszerûséggel azt gondolom, hogy számos mû vész
a saját stílusát és eszmeiségét alakítva, formálva ké szí -
tette el 2012 és 2015 között az itt bemutatott mûveit.
Hogy a zsûri tagjai (Cebula Anna, Jerger Krisztina,
Keszthelyi Katalin, Lovas Ilona, Sárváry Katalin, Si -
monffy Márta, Simonovics Ildikó, T. Doromby Má -
ria, tehát mûvészettörténészek és tervezômûvészek)
mennyiben tartották magukat a Wehner Tibor-i meg-
fogalmazáshoz, az „kívülrôl” nem tudható. Hogy a
szakmai minôséget miként ítélték meg, azt a kivá lasz-
tott díjazottak munkái jelzik. 

K I Á L L Í T Á S 2 015 / 7 4 . o l d a l

Olajos György: Metamorfózis / 
György Olajos: Metamorphosis

[2014] festett hernyóselyem / painted  silk [156x93 cm]
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Baráth Hajnal:
Hagyatékaink (részlet)

/ Hajnal Baráth: 
Our Legacies (detail)

[2015] préselt,
ragasztott papír, 

a teljes méret:
170x180 cm / 

paper, pressed, glued,
full size: 170x180 cm 
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SZUBJEKTIVITÁSAIM

Tény, hogy a Kulturális Alapítvány a Textilmûvé sze -
tért jelentôs múltú mûvészeti szervezet elnöke, Sár vá-
ry Katalin a magyar textilmûvészet olyan jeles szemé-
lyisége, akinek tanári tevékenysége és tapasztalatai
minden bizonnyal garanciát jelentenek mindenféle
választásban. A triennáléért a szakmai felelôsség dön-
tôen ezé az alapítványé. A benne tevékenykedôk vál -
lalják ezt a felelôsséget, a vele járó minden fáradozás -
sal és a munka értékével együtt.

Tény az is, hogy a triennále kezdete óta – másfél év-
tizede – a katalógust és a plakátot tervezô Molnár Kál -
mán grafikusmûvész elegánsan profi megoldásai – a
mindenkori kiállítás évszámának bravúros számító -
gé pes grafikai modulálásával – igényes színvonalat
biztosítanak. Tényezô a nemzetközi megmérette tés -
ben a kiállító mûvészek mérvadó munkássága, amely
nélkül nem az lenne a triennále, ami, a maga szû kebb-
re szabott keretei között.

Tény az is, hogy az 5. Textilmûvészeti Triennále ka -
talógusa kellô információt nyújt az alapjában véve kis -
sé bonyolulttá vált kategóriákban beérkezett mûvek
áttekintéséhez, valamint – a vastag kötet végén talál -
ható – a biennálék és triennálék idôrendi történeté -
hez. A mûvészek életrajza után megtalálhatjuk a Ró -
zsa Anna Alapítványról, illetve az idén elôször díjat is
adományozó japán Nagano Goro friss alapítványáról
szóló leírásokat. Ezeknek az aprólékos munkáknak,
amelyeket szorgos mûvészettörténészek (Keszthelyi
Katalin és Cebula Anna) végeznek, az idôk múltával
egyre nagyobb a jelentôségük.

Úgy tûnik, mintha kevesebb külföldi mûvész vett
volna részt a 2015. évi textiltriennálén. 

Tény az is, hogy az évek alatt a magyar textilmû vé -
szetben kiforrott klasszikus mûvészi értékrend – az
egyes életmûveken belül finomodó sajátosságokkal és
az azokon túli kísérletezésekkel együtt – kiemelkedô
színvonalat teremtett. Széles mûalkotásbeli és sokszí -
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Bornemisza Eszter: Városi göncök / 
Eszter Bornemisza: Urban Duds

[2015] újságpapír, organza, selyemszál, varrás / news-
print, organza, silk fibre, sewing [250x115x25 cm] Fo
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nûen tartalmas eszmei alapja van tehát annak a foga -
lomnak, hogy „magyar textilmûvészet”. Megrendítô,
friss élmény például a közelmúltban elhunyt Solti
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AZ 5. TEXTILMÛVÉSZETI TRIENNÁLE
DÍJAZOTT MÛVÉSZEI

Sándor Eszter – Rományi László (fal- és tértextil
kategória), az Emberi Erôforrások 

Minisztériumának díja
Baráth Hajnal (fal- és tértextil kategória), 

a Magyar Mûvészeti Akadémia díja
Tóth Lívia (design kategória), 

a Magyar Mûvészeti Akadémia díja
Sipos Éva (fal- és tértextil kategória), 

a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek
Szövetségének díja

Papp-Vid Dóra (design kategória), 
a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek

Szövetségének díja
Michaela Mayer-Michnay (miniatûrtextil kategória), 

a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek
Szövetségének díja

Orbán Anna Mária (zászló kategória), 
a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek

Szövetségének díja
Els van Baarle (szalag kategória), 

a Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek
Szövetségének díja

Sziráki Katalin (miniatûrtextil kategória), 
Nagano Goro-díj

Zuzana Branišová (miniatûrtextil kategória), 
Nagano Goro-díj

Nyerges Éva – Oláh Tamás
(fal- és tértextil kategória), 

a Rózsa Anna Alapítvány díja és Szombathely
Megyei Jogú Város díja

Kiss Orsolya (design kategória), 
a Magyar Formatervezési Tanács 

fiatal mûvészeknek járó díja
Zámori Zsófia (fal- és tértextil kategória), 

a Magyar Formatervezési Tanács 
fiatal mûvészeknek járó díja

�

Bein Klára:
Pillangókisasszony, 

nôi öltözékkollekció /
Klára Bein: 

Madame Butterfly.
Lady’s clothing

collection
[2014–2015]

hernyóselyem, taft,
organza, varrás,
applikáció / silk,
taffeta, organza,
sewing, appliqué Fo
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Gi zella Flóra címû kárpitja, amelyet talán egy másik,
korábban eltávozott, fiatalabb mûvésztársának (Rem -
sey Flórára gondolok) emlékére szôtt meg. Rónai Éva
fanyar humorral folytatja a „falikép” eredeti funkció -
jából következô mesélés hagyományát a Megmentjük
ôsapát címû kárpitjával. Társadalomkritikával ér fel a
klasszikus keretekbe komponált jelenet az ôshüllôt
cipelô és azt magasba tartó fiatalok karikaturisztikus
ábrázolásával. Elmerenghetünk Kecskés Ágnesnek, a
megelôzô triennále egyik díjazottjának az 1914+ cí -
mû, a Nagy Háború emlékére 2014-ben festett, her -
nyóselyem és ripsz anyagokból kombinált kereszt áb -
rázolásán. Kókay Krisztina évek óta fekete színnel,
egyenkénti vonalkákkal rajzolja különös távlatú épít -
ményeit a fehér hernyóselyemre. A Hadak útja címû
2015-ös mûvén a tömeggé sûrûsödô, hullámzó töm -
bökbe lövedékként fájóan hasítanak bele a fehér vá gá -
sok, a színek rideg távolságtartásával mintegy illuszt -
rálva a valahol távolban történô események miszti kus,
de mégsem felfogott drámáját. A maga kompozíciós
világában jelentôset újított Lencsés Ida Áramlás II.
cí mû, 2010 és 2014 között vászonra festett, vegyes
technikájú alkotásával vagy Málik Irén a lángoló vö -
rös színû gyapjúból szôtt, 2015-ben elkészült, Kitörés
cí mû mûvében.

A pályázati kiírásban felhívták a mûvészek figyel -
mét arra, hogy 2015-ben a Savaria Megyei Hatókörû
Városi Múzeum kiemelt kiállítási témája a Selyem.
Többen érdekes módon kapcsolódtak ehhez: Olajos
György fehér selyemre vörössel festett csillói a meg -
termékenyítéstôl a végsô forma elnyerése felé igyek -
vôk küzdelmes mozgásélményét sugározzák Meta mor -
fózis címû kompozícióján, Tomka Zsóka pedig egy
számítógép bekapcsolt monitorját festette meg an nak
ikonábráival selyemanyagra, központi motívumként
egy szinte ikonná vált „vasember” markáns arcképé -
vel, Realizált irrealitás címmel.

Az utóbbi években csaknem divattá vált fémszál -
hasz nálat is önálló életre kelt: T. Doromby Mária,
Vaitsné Kapás Andrea, vagy a leheletfinomságú anyag-
gal dolgozó Vereczkey Szilvia munkáiban élvezhet jük
ennek változatait. A kiállítás minitextil részében Páz -
mány Judit, vagy Mátrai István brillírozott a fémszá -
lak plasztikai lehetôségeivel.
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Molnár Mária Virág:
Selyembábok, 
nôi öltözék / 
Mária Virág Molnár:
Silk Pupae. 
Lady’s clothing
[2015] bélésselyem,
damil, párhuzamosan
pliszírozott / lining
silk, fishing line,
parallel pleating
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A kiállítás egyik jelentôs támogatójának, a Magyar
Mûvészeti Akadémiának a fôdíját Baráth Hajnal nyer-
te el, egy ragasztott, préselt papírból 2015-ben ké szült
alkotással, amelynek a Hagyatékaink címet adta. A roj -
tos szélû, a használattól helyenként szakadozott mû
nagyanyáink régi, nagy, lenszövésû konyhai abroszai -
ra, konyharuháira emlékeztet, a szélein futó, vékony
piros csíkkal. Különös hagyaték, hiszen a papírcsíkok
– amelyeket jelentôs kézi munkával ragasztgathatott
össze az alkotó – valamiféle irodai, gépi felhasználású
számlák csíkmaradványainak tûnnek. Az emberi és a
szakmai mulandóság, a személyesség és a kézi szövés
elmúlásának kegyetlenül fájdalmas mementója ez a
mû. Ez esetben ôszintén örültem a zsûri választásá -
nak.

Téma és anyaghasználat terén igazán változatos a
kínálat az egész tárlaton. A designszekcióba bekül -
dött modellek, amint jeleztem, elvegyülnek a fal- és
tértextil mûvek között. A debreceni születésû Borne -
misza Eszter a Városi göncök címet adta például organ-
zából, újságpapírból, selyemszálakból varrott, vékony
rudacskákon lebegô, visszafogott okkerszínekbôl kom-
ponált tárgyának, amely a kárpitok között akár ruha -
félének is felfogható.

Bein Klára a tôle megszokott, high society-elegan -
ciájú, aranyló valódiselyem anyagokból, végtelenül
egyszerû szabású ruhái a divattrendekben is otthonos
tervezô magas mûvészi minôségét mutatják. A fiatal
tervezôk közül kiemelkedett extravaganciájával Mol -
nár Mária Virág: a Selyembábok címû kreációival, ame-

Zámori Zsófia: 
Burok (részlet) / 

Zsófia Zámori: 
Shell (detail)

[2014] 
építési rabicháló,
egyéni technika, 

a teljes méret:
160x160x100 cm /

rabitz mesh,
individual technique,

full size:
160x160x100 cm
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lyeket sötétlila, pliszírozott selyembôl hajtogatott
szobrokká. E mûvel szemben volt látható alig szürke
színtartományban az anyag bevágásaival és hajtoga -
tásával táskát, kalapot kreáló Kovács Ágnes Rendszer
és forma címû kollekciója.

Szokatlan anyagokkal, és éppen ezért a triennále
textiljellegéhez kevéssé kötôdô mûvekkel is találkoz -
hattunk. Pápai Lívia tízezer színes ceruzából készí tett,
Átalakulás címû, hármas tagolású, jelentôs méretû
szobra egyike ezen alkotásoknak. De említhetném
Zachar Viktória Spine címû, pévécéfóliából tekert kí -
gyóformáját, vagy Csovelák Edit Möbius-szalagját
hálóból és csipeszekbôl, vagy a ruhát is tervezô Zá -
mori Zsófia 2014-re keltezett, 160 x 160 x 100 centi -
méteres kubusként a mennyezetrôl a térbe leenge dett,
lebegô, kék építési rabichálóból összeállított Burok
címû kompozícióját.

A miniatûrtextilek között meglepetésként fedez tem
föl Szilvitzky Margit színes cérnaspulnikból kompo -
nált Boldog idôk-dobozát, a szalagszekcióban pedig
Motoda Mahoko japán mûvész Zöld és kék címû „cér -
naspulnijait”. Sôt, a minitextilek között a szintén ja pán
Takeda Risa 2014-re datált, 20 x 10 x 10 centiméteres,
Érzés címû, vörös színû selyemszálakból komponált
mûve kísértetiesen emlékeztetett Attalai Gábor évti -
zedekkel ezelôtti, ugyancsak a szombathelyi bien ná -
lén bemutatott, hatalmas méretû, vörös filcbôl hasí -
tott-hajlított térkompozíciójára. De hát van ilyen.

Eltöprenghetünk, hogy a korábban szinte csak a
minitextil kompozíciókra korlátozódott, sokféle szel -
lemes ötletet felmutató mûvészgondolatok milyen
mértékig vegyültek a fal- és tértextilek közegébe, hogy
a hagyományos textilanyagokat milyen mértékben
váltot ták ki mûanyagok, és egyáltalán, a hároméven te
kínálkozó bemutatkozási lehetôség 2015-ben végül is
milyen kulturális értékteremtô jelentôséggel bír? Kí -
nálnak-e újabb szellemi pezsgést a formabontó és
anyaghasználati kísérletek? A kiállítási felhívás ima go-
gondolatiságát, illetve a selyemhez mint anyaghoz –
illetve a selyem létrejövetelének fan tasztikus bioló giai
folyamatához – kapcsolódó szimbolikus gondolatok
lehetôségeit és még számos más inspirációt nyújtott-
e a mûvészeknek az 5. szombathelyi textiltriennále?
A Magyar Mûvészeti Akadémia Iparmûvészeti Tago -

zatának nevében Fekete György, úgy is mint az MMA
elnöke, decemberre a Vigadóba hívta meg ezt a ki -
állítást. Így újabb alkalom kínálkozik majd arra, hogy
ezeket a vizuális formába öntött tervezômûvészi gon -
dolatokat, amelyek fô célja az anyaggal való magas
színvonalú bánásmód mûvészi értékének a bizonyí tá -
sa, alkotók, rendezôk, méltatók újra megvitassák, és
élvezhessék. Addig gratulálunk a különbözô kategó -
riákban díjazott mûvészeknek.

Szubjektív írásom végére mégiscsak idézem az idei
katalógusból Wehner Tibor dodonai gondolatát: „A
képalkotás, az ábrázolás tehát korunkra mind tartalmi,
mind formai-anyagi vonatkozásban, mind a megjelenítés
módozataiban határtalanul szabaddá vált: de hogy sza bad-
ságával hogy gazdálkodik, azt az minôsíti, hogy mi válik
napjainkban fontos, totális, hiteles, a szó nemes értelem ben
vett imago-vá.”

Nos, hát én nem tudom, hogy ez a fajta parttalan
szabadság valójában milyen célt szolgál?

DVORSZKY HEDVIG
mûvészettörténész

(5. Textilmûvészeti Triennále. Savaria Megyei Hatókörû
Városi Múzeum Szombathelyi Képtára, Szombathely,
2015. június 26–október 29.)
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Motoda Mahoko: 
Zöld és kék / 

Mahoko Motoda: 
Green and Blue
[2014] pévécé,

poliészter, bársony,
egyéni technika /

PVC, polyester, velvet,
individual technique

[400x9 cm]
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� Egy kiállítássorozat tizedik állomásához érve érde -
mesnek tartom röviden áttekinteni az egész folya ma -
tot, hiszen – azt mondják – a múlt rejti a jövô csíráit is.

1997-ben indult útjára a Balaton Fesztivál kere té ben
a biennále, az alapító okiratot a Magyar Képzô mû vé -
szek és Iparmûvészek Szövetsége (MKISZ), a Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete (MAOE), a
Magyar Keramikusok Társasága, a Képzô- és Ipar -
mûvészeti Lektorátus, az Iparmûvészeti Múzeum, a
keszthelyi Balatoni Múzeum és Keszthely város pol -
gármestere írta alá. Címe a Balaton római kori neve,
a Pelso lett, a felirat az egykori tulajdonosáról Seuso-
kincsnek nevezett pompás asztali készlet egyik darab-
ján, egy késô antik ezüsttálon szerepel, s a tál rajza
lett a biennále logója is.

A biennále címének választását az sugallta, hogy az

elveszett antik értékeket új értékekkel, kortárs mûvek -
kel pótoljuk.

A biennále kezdeményezôje és azóta is fáradhatat -
lan szervezôje Pannonhalmi Zsuzsa, aki kiváló tár -
sak ra talált a Balatoni Múzeum igazgatójában, Mül -
ler Róbertben, majd utódában, Havasi Bálintban és
az MKISZ textilszakosztályának vezetôjében, T. Do -
romby Máriában.

Több különbözô szervezet is felajánlott díjakat, 
így a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az
MKISZ, a MAOE, a Zala Megyei Önkormányzat és
Keszthely városa is.
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Pelso 2015
X. Országos Kerámia és Gobelin Biennále a Balatoni Múzeumban

Krajtsovits Margit: Pannon töredék / 
Margit Krajtsovits: Pannonian Fragment   

magas tüzû samott / high fire chamotte [49x40 cm]

Tamás Ákos: Pannónia fényei I-II-III. / Ákos Tamás: Lights of Pannonia, I–II–III 
[2014–2015] transzparens porcelán, magasság egyenként: 31 cm / 

transparent porcelain, height: 31 cm each 
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Az elsô kiállításon – amelyrôl katalógus is meg je -
lent – meghívottként szerepelt az elôzô év nagy ese -
ményére, a honfoglalás millecentenáriumára 46 kár -
pitmûvész közös munkájaként készült hatalmas mû, 
a Kárpit határok nélkül és a Himnusz versszakai által
ih letett nyolc mûvész egy-egy nagy falképe, a Him -
nu szok. Ezeken kívül 55 keramikusmûvész küldte el
mun káját az igen sikeres és komoly látogatólét szá -
mot vonzó kiállításra. A díjazottak között volt Babos
Pálma és Szekeres Károly keramikusok.

A következô kiállításokra a rendezôk elôre meg -
adták a témát, ez 1999-ben az Ezredvég Pannóniában
volt. Ezen a biennálén 79 textil- és keramikusmûvész
vett részt, díjat Kun Éva, Takács Zoltán és Tihanyi
Zsuzsanna keramikusok, Ardai Ildikó, Komáromi Er -
zsébet és Solti Gizella textilmûvészek kaptak. Kata -
ló gus ebben az évben sajnos nem jelent meg, de a kö -
vetkezô, Hullám címû III. biennále 77 mûvét már egy
– az addigi kiállítások rendezôje, Bakonyvári M. Ág -
nes által írt – kis kötet is megörökítette. Antal And -
rás és Gellér B. István kerámiái, valamint Kelecsényi
Csilla, Pázmány Judit és Samu Zsófia kárpitjai nyer -
tek díjat.

A 2003-as IV. biennále témája maga a nagy késô
római ezüsttál volt, a Seuso-kincs legpompásabb da -
rabja. A korábbiaknál kevesebb, 44 mûvész vett részt
a kiállításon, katalógus ezúttal sem készült. Díjakat
Borza Teréz, a mindegyik Pelsón részt vevô Németh
János és Zákány Eszter keramikusok és Málik Irén,
Sziráki Katalin, Szuppán Irén textilmûvészek kaptak.

Az V. biennále témája, A bor, a szôlô és az azt érlelô
Balatoni táj 64 mûvészt vonzott, s a Da Bibere Zalai
Borlovagrendet is díj felajánlására indította. Polgár
Ildikó, Szemereki Teréz, Takács Zoltán keramikus-
és Balogh Edit, Erdélyi Eta, Harmati Zsófia, Nyíri
Katalin textilmûvészek nyertek díjat. Errôl, és a kö -
vetkezô, 2007. évi biennáléról a MAOE katalógust is
megjelentetett a Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
anyagi támogatásával.

A VI. biennále témája, a balatoni táj és a hozzá
kapcsolódó regék, mondák 68 mûvészt késztettek
alkotásra. Díjazottak voltak Gálócsy Edit és Szalai
László keramikus-, valamint Máder Indira, Morvay
Ibolya és Pázmány Judit textilmûvészek.

A balatoni fény címmel meghirdetett 2009. évi ki -
állítás az elôzôkhöz hasonló nagyságú volt, díjakat
Antal András, Benkô Ilona, Lôrincz Zsuzsa, Tamás
Ákos keramikusok és Farkas Éva, Pázmány Judit,

K I Á L L Í T Á S 2 015 / 7 1 2 . o l d a l

Fo
tó

: T
ót

h 
M

át
é



Vásárhelyi Kata, Vetô Márta textilmûvészek kaptak.
2011-ben a Pannonia provincia témájú kiállításra fél -
száz mûvész közel 80 munkát küldött, díjakat a kera -
mikusok közül Csemán Ilona és Vásárhelyi Emese, a
textilesek közül Balogh Edit és Morvay Ibolya kapott.

A IX. biennále témája a Római limes a Duna mentén
volt, s ugyanezt a címet viseli a Magyar Kárpitmû vé -
szek Egyesülete által, több mûvész közremûködé sé -
vel készült gyönyörû kárpit, amely méltán érdemelte
meg a fôdíjat. Rajta kívül Bornemisza Eszter és Má lik
Irén, valamint Benkô Ilona, Kun Éva, Kutak Adrienn
és Szemereki Teréz kapott díjat a 78 részt vevô mû -
vész közül.

2003 és 2011 között a kiállításokat Laczkó Ibolya
mûvészettörténész, a MAOE fôtitkára rendezte a tô le
megszokott magas színvonalon. Az egyesület funk ci ói
legnagyobb részének állami elvonásával ô az állását, a
szakma pedig egy kiváló kiállításrendezôt veszített el. 

Az idei és az elôzô Pelso kiállítást Gopcsa Katalin
mûvészettörténész rendezte, aki a veszprémi múze -
umból nyugdíjba távozva így kamatoztatja szakmai
tudását és mûvészetszeretetét.

Az idei, a X. biennáléra minden eddiginél keve sebb,
csupán 40 mûvész adott be mûvet, holott a téma –
Pannónia istenei – nagyon is vonzó és inspiráló volt.
Hozták munkáikat a hûségesek, akik nélkül a bien ná -
le folytonossága elképzelhetetlen volna. Ilyenek a ke -
rámiamûvészetet képviselô Németh János bravúro san
kivitelezett óriási, domború istenfigurákkal díszített
tárolóedénye és tengeri csikón lovagló Vénusza, Ben -
kô Ilona, Krajtsovits Margit, Pannonhalmi Zsuzsa és
Sövegjártó Mária falképei, Kerezsi Gyöngyi szüre te lô
Vénusz- és faunfigurái, Pusztai Ágoston sejtelmesen
megformált, irizáló rakumázzal bevont Arese és Ga -

rabonciása, Szemereki Teréz Sokarcú isten és Arcnél -
küli emberek címû plasztikái, Rabie M. Hadie cso dá -
latos organikus formái. Gyönyörûek Tamás Ákos
fény-porcelán objektjei, a Pannónia fényei I–III. és a
virágkelyhet formázó Fortuna-lux. Szabán György,
aki eddig fôleg aprólékosan megmunkált, mázas fe -
lületû tárgyakat mutatott be, ezúttal nagy, mázatlan
samottlapokból állította össze kereszt formában Ami
összetartozik, az összenô címû munkáját. Ugyancsak
tôle szokatlan méretû Laborcz Monika Echó-figurája
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Jáger Margit: Fortuna kereke / 
Margit Jáger: Fortune’s Wheel  

[2015] samott, kézi formázás / chamotte, hand formed
[70x40x50 cm]

�

E. Szabó Margit: 
Arany madaram /
Margit E. Szabó: 
My Golden Bird
[2015] jacquard-
kártya, papír /
Jacquard card, paper
[235x160 cm]

Antal András: Ég és
föld között I-II-III. /

András Antal: Between
Heaven and Earth,

I–II–III 
[2015] samott,

egyenként: 47x47 cm
/ chamotte, 

47x47 cm each
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és Pannonhalmi Zsuzsa nagy római kori bárkája, az
Istenek lakhelye. Berzy Katalin klasszikus Vénusz-tor -
zójára messzirôl válaszolnak Schéffer Anna Silvanus
és Bellona címet viselô lapidáris idoljai.

Bár a zsûri szempontja nem a hûség volt, de vélet -
lenül a díjakat is a biennále állandó résztvevôi kap -
ták. Szekeres Károly Maja vázája egy, az ô jellemzô
stílusában rétegesen felépített nôi torzó, Jáger Mar git
pedig Fortuna kereke címû mûvével nyert díjat. A há -
rom ovális átmérôjû samottoszlop fehér porce lán nal
készült, egymást kiegészítô vonalas rajzával tech ni -
kai lag bravúros, nagyon szép munka. Külön érde kes -
ség Antal András három faliplasztikája, melyek dí jat
érdemlôen igazolták azt, hogy egy kerámiát min dig
ketten alkotnak meg, a mûvész és a tûz. Antal szoká -
sosan, szépen megformált falképei ezúttal „túlégtek”,
deformálódtak és elszínezôdtek, helyenként hólya -
gosra olvadtak. Ezáltal olyan izgalmas mûvek jöttek
létre, amelyek hatása alól a zsûri sem tudta kivonni
magát.

A textilmûvészekrôl szólva, a kiállítás kurátorai és

rendezôje nagyon jól tették, hogy a tihanyi apátság tól
kölcsönkérték a tavaly elhunyt Polgár Rózsa Gyöke -
reink címû gobelinjét. A kárpitmûvészet e nagyszerû,
fájdalmasan hiányolt „nagyasszonya” ugyanis a bien -
nále alapítói között szerepelt, mûvének kiállításával
erre is emlékezünk.

Új kiállító kevés van a textilmûvészek között, de né-
hány érdekes megújulást láthatunk a mostani kiál lí tá -
son. Ilyen Kovács Péter Emléktöredékek címû go be -
linje, Pázmány Judit drótból font Lelete, Vetô Már ta
plexiüvegre nyomott digitális fotója, vagy az öltözék -
tervezô Tankó Judit gyapjúgobelinje. Emlékezetem
szerint elôször szerepel a biennálén Kelemen Kata
Mozaik címû applikációjával. Ugyancsak kézzel fes -
tett selyem-vászon applikáció Sziráki Katalin nagyon
szép Dunai lovas istene.

A biennále címében ugyan a „gobelin” meghatá -
rozás szerepel, de már hosszú évek óta polgárjogot
nyer tek itt is – mint a textilmûvészetben általában – az
eltérô anyagok és technikák. B. Csernyánszky Ka ta lin
és Göbölyös Márta varrott és applikált munkái, Len -
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Sziráki Katalin: 
Dunai lovas isten /

Katalin Sziráki:
Danubian Rider God

[2015] 
kézzel festett selyem,
vászon, applikáció /
hand-painted silk,

linen, appliqué 
[180x95 cm]
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csés Ida és Orient Enikô festett vásznai, Páger Ber na-
dett gépi szövött anyagai, E. Szabó Margit jacquard-
papírra festett képei. Még mindig többségben van nak
azonban a klasszikus franciagobelin-munkák, amelyek
közt nagyon szépeket állított ki Bényi Eszter, Erdôs
Júlia, Ferenczi Zsuzsa, Kiss Katalin és Szabó Verona.

Ikattechnikával szôtt és festett nagyméretû mûvet
állított ki Makkai Márta, a különleges kárpit címe
Pannon forrás római istenekkel, Silvanus és Silvanae.

Dí jat – nem elôször – Málik Irén kapott Idôutazás –
Oltár a jóságos, Nagy Jupiternek I(ovi) O(ptimus) M(axi -
mo) címû szövött kárpitjáért. Ez a munka is Málik Irén
azon mûvei közé tartozik, amelyeket László Emôke
egy írásában „textilkövek”-nek nevezett, s amelyeket
a finom pasztellszínek, a lánc- és vetülékfonalak kü -
lönbözô kötésformáival kialakított gazdag felületjá ték
jellemez. Az is nagyon megnyerô a mûvészben, hogy

szinte mindegyik Pelso kiállításra szô új, a kiírt té -
mának pontosan megfelelô kárpitokat. Rajta kívül
Somodi Ildikó nyert díjat Alfa és Ómega címû, ikatos
technikával szôtt, részben utánfestett kárpitjáért és
Göbölyös Márta Eltévedt angyal címû, horgolt csip ké -
bôl, szôtt szalagokból összeállított falképéért. E. Sza -
bó Margit jacquard-kártyákból összeragasztott, nagy-
méretû, fekete-fehér festésû képei közül az Arany
madaram nyert díjat.

A cikk elején azt írtam, hogy érdemes a múltat át -
tekinteni, hisz a jövô csíráját rejti.

Elgondolkoztatott, hogy a tizedik kiállításon részt
vevô mûvészek eddig a legkevesebben voltak. Ennek
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Szekeres Károly: Maja váza / Károly Szekeres: Maya Vase
[2014–2015] kôcserép / stoneware [65x44x21 cm]

Málik Irén: Idôutazás –
Oltár a jóságos, 

Nagy Jupiternek I(ovi)
O(ptimus) M(aximo) /

Irén Málik: Time Travel
– Altar to the Greatest
and Best Jupiter I(ovi)

O(ptimus) M(aximo)    
[2015] szövött kárpit /

woven tapestry
[176x125 cm]
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okát elsôsorban a kedvezôtlen külsô körülmények ben
látom. Nagyon hiányzik a MAOE lelkes és hozzáértô
szervezôgárdája, akik mindig segítettek egy-egy ki -
állítási anyag összegyûjtésében és egyéb elôkészítô,
szervezômunkáiban. A katalógusokat is a MAOE ad ta
ki, az NKA anyagi támogatásával. Azt, hogy 2007 óta
nincs katalógus – s valljuk meg, ez a mûvészek szá -
má ra nem közömbös –, ugyancsak a MAOE szak em -
bereinek hiánya és a pályázati lehetôségek csökke né -
se, a támogatások odaítélésének késlekedése okozza.
Mindezek ellenére kell bízni a Pelso jövôjében, volt
már egyszer ilyen hullámvölgy a kiállítók számában,
s akkor is csupán a mûvészek létszáma csökkent, de a
mûvészi színvonal egyáltalán nem, s így van ez idén
is. A szervezôk, kurátorok és rendezôk is változat la -
nul mindent megtesznek a folytatásért, a keszthelyi
múzeum és a város is örömmel fogadja az idén július
elejétôl szeptember közepéig nyitva tartó, tízezres lá -
togatót fogadó kiállítást.

Idéztem az 1997-es katalógus gondolatát, mely sze-
rint a kortárs mûvészek értékteremtô munkája pó tol ja
az elveszett Seuso-kincs értékét. Azóta Magyaror -
szágra került a kincs fele, a magyar állam 2014-ben
megvásárolta a kétes eredetük miatt nehezebben el -
adható tárgyakat, köztük a Pelso feliratot viselô pom -
pás tálat. A komoly anyagi áldozattal megvalósult
örömteli esemény azonban ne legyen fordítva érvé -
nyes, az antik ezüsttárgyak értéke ne helyettesítse a
ma élô mûvészek értékteremtô munkájának támo ga -
tását! LOVAG ZSUZSA

régész-muzeológus

(Pelso 2015 – X. Országos Kerámia és Gobelin Biennále.
Pannónia istenei. Balatoni Múzeum, Keszthely, 2015. jú-
lius 4–szeptember 13.)

A Seuso-kincsrôl lásd a Magyar Iparmûvészet korábbi számában
Tóth Endre cikkét: Egy dunántúli római gazdag ember kincse:
Seusónak és családjának díszedényei, 2014/6. sz. 26–31. o.
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Göbölyös Márta: Eltévedt angyal / 
Márta Göbölyös: Lost Angel

[2014–2015] kézi és gépi varrás / 
hand and machine sewing [125x68 cm] Fo
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Három ok
� Pasqualetti Eleonóra vigadóbeli kiállítása három
fontos körülmény rögzítésére ad okot. Elsôként a
magyar textilmûvészet világméretekben is páratlan
technikai-szellemi szélességének, szinte határta lansá -
gának tényét és felmutatásának szükségességét teszi
elkerülhetetlenné. Megállapítható, hogy az ábrázoló

mûvészetek sorában egyedülálló tartalmi gazdagság -
gal bír, s így szinte példátlan spektruma alakult ki a
hazai tájon. Forrása egészen biztosan az az évszáza dok
óta érvényes, hagyományos és támadhatatlan képzô -
mûvészeti alapképzettség – a múlt ösvényei bejárá sá -
nak kötelezettsége és eredménye –, ami nem stiláris,
hanem kikerülhetetlen erkölcsi kérdéssé teszi a lát vá -
nyos blöffök határozott elutasítását. Bár ez utóbbiak
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Spirituális terek és határok 
– Pasqualetti Eleonóra textilmûvész kiállítása 

a Vigadó Galériában

Pasqualetti Eleonóra:
Inflexió / 

Eleonóra Pasqualetti:
Inflexion

[2000] gyapjú, selyem,
fémszál, kárpitszövés,
haute lisse / wool, silk,
metal thread, tapestry

weaving, haute lisse
[165x223 cm] Fo
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határai ugyancsak végtelenek, ám nem a mindenség,
hanem a látványos semmi élettereinek napi bekóbor -
lá  saihoz adnak módot.

A méltányos nézôpont alakításában a magyar tex til -

mûvészek az élen járnak. Hazai és nemzetközi meg -
mérettetéseken évtizedek óta pozicionálták magukat.
Mûfaji kromoszómájuk a máig is alig kutatott elemi
szál, valóságosan és átvitt értelemben is. Ez pedig a le-
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Pasqualetti Eleonóra:
XX. századi kerengô,
installáció / 
Eleonóra Pasqualetti:
20th-century Cloister.
Installation
[1985–2002] 
gyapjú, selyem,
fémszál, vashenger,
kárpitszövés, haute
lisse / wool, silk, metal
thread, iron roll,
tapestry weaving,
haute lisse 
[8 /175x Ø 50 cm]
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helettôl a pókhálón át, a növényi rostok gazdag sá gán
keresztül az állati szôrök lobogásáig, majd a rajzesz -
közökkel készülô cizellációkon át a felvetô- és ke reszt-
szálak tüneményes ölelkezéséig tart. Közben megejt ve

a tekintetek fényvillanásait is mint létezô valóságot.
Szövedékekbe csalogatása a gondolat szülte, kimon -
dott szó rezdüléséig rajzban, fonalban, kelmében, bôr -
ben, drótban és utánozhatatlan, hullámzó felületek -
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Pasqualetti Eleonóra: A boldogság kötelességként szemlélve 
(Eleven emlékezetben élô IX.) / 

Eleonóra Pasqualetti: Happiness Conceived (Within Living Memory, IX)
[2005] papír, pasztell, egyéni technika / 

paper, crayon, individual technique [100x70 cm]

Pasqualetti Eleonóra: Új élet 
(Eleven emlékezetben élô VIII.) / 

Eleonóra Pasqualetti: New Life (Within Living Memory, VIII)
[2005] papír, pasztell, egyéni technika / 

paper, crayon, individual technique [100x70 cm]
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ben ölt testet. Magába szívja a mondanivalót, és egy
különös, új koordinátarendszert teremt a szemmel és
szívvel egyszerre felfogható vizuális közegben. Az el -
mondottak szerint tehát ezen ez estén is ehhez a vi -
lághoz tartozunk. 

A második ok sem egyszerûbb az elsônél. A ké szen-
léti állapot öröme az elsô érzés, ami lényegében jó
ígéret lehet a két év múlva éppen ebben az idôben
nyitva tartó Iparmûvészeti Nemzeti Szalon sikerére.
Örömre ad okot az is, hogy június végén nyílt meg
Szombathelyen az immár négy évtizedet megélt, rész -
ben nemzetközi textiltriennále – korábban biennále –,
remek anyaggal. Méltán lehetünk büszkék rá. S vele
együtt kell említenem a Szombathelyi Képtár állan dó
kiállítását is, ahol a gyûjteményi anyagnak integráns
része a magyar textilmûvészet már klasszi kussá érett
múltbéli anyaga, amely rangját is adja a teremsornak.

Ugyanakkor aggodalom is van bennem a tekintet -
ben, hogy tartható lesz-e ez a szint még a felsô okta tás
keretein belül is, ha az alapképzés szélessége és mély -
sége néha méltatlannak tûnik az említett múltbéli és
jelenlegi elôzményekhez. A folyamatosság reményé -
hez nem elegendôek csupán a gyakorló textilmûvé -
szek, ehhez felelôs irányítók, szakértelemmel bíró
véleményformálók, a tovább éltetô tanítómesterek
lelkiismerete is szükséges. Ennek a háznak a gazdái
és szellemi tulajdonosai elkötelezettek abban, hogy
érzékeny ujjaikat a szakma ütôerén tartsák.

Mi sem természetesebb, mint hogy a harmadik ok
Pasqualetti Eleonórának a felfedezése, akinek mûvei
az elôbbi két ok megnevezését is indokolták. A mû -
vész személyisége és az abból fakadó mûvek csak nagy-
fokú összetettségükben magyarázhatóak. Szokásos la-
kástextilekrôl, öltözékekrôl, plasztikai lelemények rôl,
szôttesekrôl, hímzett képekrôl, babákról, szalagokról
és emléktárgyakról könnyû rutinszerûen beszélni.
Ezek ugyanis mind jórészt önálló sajátosságokkal ren -
delkezô tervezési zónák, melyeknek leírásához alapo -
sabb tájékozottság is elegendô.

Itt azonban egészen másról van szó. Vagyis nem
életútról, fejlôdési vonalról, divatperiódusról, nem
stiláris – európai és világhoz – igazodásról, hanem
filozófiáról és egyáltalán nem burkoltan teológiáról,
ha nem is konkrét vallási, hanem hitbéli értelemben.
Hogy a dolog még nehezebb legyen, az út szépségé -
nek és belsô kínjainak párhuzamosságáról is, aminek
értékeléséhez nem elegendô a puszta szemlélôdés.  

Pasqualetti mûvei, textiljei, grafikái, installációi
szokványos tárlatnézéssel nem is fogják megadni ma -
gukat. Belsô történések szövedékei ezek, több réteg -
ben egymás felett, kétkedésekkel, vívódásokkal, ráta -
pintásokkal, igenlésekkel és tagadásokkal vegyítve,
társtalanság is van bennük, és azoknak a lehetséges
feloldása is, arra várva, intve bennünket, hogy pró -
bál juk meg követni ôt, amin keresztül egymásnak
segíthetünk ezen a nap nap után elodázott erkölcsi
megroppanásnak a feloldásában. 

Gondolom, sem az alkotó, sem a mûvek nem elis -
merô fejbólintásra várnak, hanem a megközelítés ko -
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Pasqualetti Eleonóra: Átkelés / 
Eleonóra Pasqualetti: Passage

[2010] papír, pasztell, vegyes technika / paper, crayon,
miscellaneous techniques [150x150 cm]

�

Pasqualetti Eleonóra:
Vízszintes – Függôleges
/ Eleonóra Pasqualetti:

Horizontal—Vertical
[2010] papír, pasztell,

egyéni technika /
paper, crayon,

individual technique
[134x150 cm]
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molyságára, a vizuális lépések megértésére, vagyis an-
nak a vágynak a teljesülésére, hogy ha részt kap tunk a
teremtésben, akkor legyünk méltóak erre a feladat ra,
s ha lehet, együtt.

Pasqualetti Eleonóra tehát már mindent tud és még
mindenre képes. Technikai problémái nincsenek, bra -
vúrosan rajzol, érdekesen komponál, így a mondani -
való kézben, eszközben, gépben és anyagban rendre
életre kel. Bátorsága szinkronban van az eredmény -
nyel. Elvontsága természetesen kétségbevonhatatlan,
ami azonban nem a tudálékosság gôgjébôl fakad, ha -
nem a lelki mély tengerek kutatási szándékából. Te -
hát éppen hogy nem az onnan ismert mélytengeri
mámorból, hanem a titkok megfejtésének képességé -
bôl és beavatottságából. 

Mindezekbôl adódóan a mûvek nem jegyzetek, nem
naplótöredékek és nem történeti-történelmi vissza -
tekintések, hanem keresései a mindenség befogható
határainak. Vagyis, hogy lesz a voltból jövendô, s a
bennünk lakozó jelen miként vált át az örökkéva ló ság -
ra a mi közremûködésünkkel. Írásaiban nemegy szer
rá is kérdez a teremtés miértjére és valahai megérté -
sének jó reményére. 

A körülöttünk lévô képek, szövedékek, rajzok és
installációk egy alkotó asszony nagy erejû vallomá sai -
nak tekinthetôk: közölnek és megszólítanak. Nekem
most módom van válaszolni, és azt mondani, ezután
se hagyja jelölt ösvényeit bejáratlanul, mert érdemes.
Ugyanis nemcsak életünk eseményeivel kell egyszer
majd elszámolnunk, hanem mûvészi képességeink
bizonyítékait is be kell mutatnunk, mert azon a szép -
séges utolsó tárlaton a mindenség egyetlen, tévedhe -
tetlen zsûrielnöke lesz kíváncsi tehetségünk földi te -
remtményeire.

Bocsátkozzunk párbeszédbe a mûvekkel, hogy a mai
nappal is többek legyünk a tegnapnál, hiszen minden
elszalasztott, érdemes órának láttán az igazi mûvé szet
ellenfelei dörzsölik össze elégedetten mohó tenyerü -
ket. Magam erôsen meg vagyok gyôzôdve arról, hogy
mi, akik itt vagyunk, a mûvészet üzenetei által közös
boldogságra teremtôdtünk. FEKETE GYÖRGY

belsôépítész
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Pasqualetti Eleonóra: Az idô fogyása / 
Eleonóra Pasqualetti: Dwindling Time

[2013] papír, pasztell, egyéni technika / paper, crayon,
individual technique [150x150 cm]
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Pasqualetti Eleonóra 
vizuális költeménye

� Évek óta ismerem Pasqualetti Eleonórát, hallottam
belföldön és rangos külföldi bemutatókon elért sike -
reirôl, álltam elismeréssel új munkái elôtt, ha kiállí -
tá sokon, biennálékon bemutatta ôket. Elmondható
róla, hogy az elmúlt évtizedekben szinte minden je -
lentôs textilmûvészeti seregszemlén részt vett, díjak -
kal tüntették ki munkásságát belföldön és külföldön
egyaránt. Mûveivel elismerést szerzett a magyar kár -
pitmûvészetnek Rómától Párizson át Washingtonig.

A Vigadóban látható válogatás szemlélôdésre kész -
teti a látogatót, személyesen megszólít bennünket.

Ha nyitottá válunk, elcsendesedünk, akkor átlép he-
tünk oda, ahova ô hív.

Rájövünk, hogy valójában egy költô lakik benne,
olyan költô, aki nem szavakkal beszél hozzánk, ha -

nem grafittal, krétával, selyemmel, elemi szállal, aki
saját jelrendszert talált meg, annak nyelvén szól hoz -
zánk az örök emberi problematikáról.

Beszél a jelenvaló világról, a mindennapok anyagi
természetû, egyszerûségükben fenyegetô tárgyairól.
Beszél az utazásról; Rómáról, ahova elhív bennünket
ódon köveken járni, repedezett oszlopok között, alig
látható, titokzatos jelek keresgélésére, néha be is csap
finoman a trompe l’oeil módszerével. Kolostorok ke -
rengôiben bolyongunk vele, de mikor már elanda lí -
tana a régi korok különös, anyagtalan jelenvalósága,
ráismerünk a vas rozsdásodó (egyébként gyönyörû!)
meleg barnáiban az inspiráció másik forrására, a du -
naújvárosi vasmû fémhulladék hengereire.

Ilyenformán a mûvész újra a jelenbe kísér vissza,
textil-metaforákkal.

Máskor megszemélyesíti az épületelemeket: szen ve-
dô, reneszánsz oszlopmaradványok állnak a jelen kor
dróthuzalainak feszítésében.
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Pasqualetti Eleonóra:
Hajóval megyek

tovább… / 
Eleonóra Pasqualetti:

Going on by Ship…
[1986] gyapjú, selyem,

kárpitszövés, haute
lisse / wool, silk,

tapestry weaving,
haute lisse 

[160x120 cm]

Pasqualetti Eleonóra: Enigmatikus szövetek (elöl) és Lavatrinum, installáció / 
Eleonóra Pasqualetti: Enigmatic Fabrics (front) and Lavatrinum, installation

[2012; 2010] selyemszálak, ragasztó, dróthuzal, plexi, mûanyag tipli, egyéni és vegyes technika; rozsdás fémlemez,
egyéni technika; kiállítási fotó: Vigadó Galéria, Budapest, 2015 / silk threads, glue, wire, fibreglass, plastic wall plug,
individual and miscellaneous techniques; rusty metal plate, individual technique; exhibition photo: Vigadó Gallery,

Budapest, 2015 [2/57x190x80 cm]
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Párbeszédbe kezd a Sorstalanság szövegével, költôi
érzékenysége finom pasztellrajzokban nyilvánul meg:
apró árnyak sejlenek fel a geometrikus falsíkokon.

Létezik vajon szelíd feloldása az emberiélet-dráma
végének, van-e a Pasqualetti-féle vizuális költemény -
nek epilógusa?!

Nehéz pontosan, szavakkal kifejezni a két lavatri -
num (halottmosó asztal) érzelmekre gyakorolt hatá sát:

az egyik a testet teszi alkalmassá a földbe helye zés re
és az enyészetre készíti fel, a másik a lelket tisztítja és
röpíti fel a magasba; az egyik, rozsdásodó fém… a má-
sik, idôtlenségbe merevített, áttetszô selyem…

Hajóval indult útnak egy különös, új világba Pasqua-
letti Eleonóra, amikor mai napig érvényes emblema ti -
kus kárpitot szôtt egyik korai munkájaként: nagy kék-
ségben álldogáló, piciny nôalak. A világmin den ség, a
végtelen fogja ôt körül, mint mindnyájunkat – ki érti
meg ôt és ki ért meg minket…? Mégis érde mes volt
elkezdeni a nagy játékot neki és nekünk is, talán…

Pasqualetti Eleonóra azóta is így szól a vizuális mû-
vészetek nyelvén, verssorok: kék, rôtbarna, rozsda vö -
rös vagy éppen grafitszürke vonalak és fonalak teke -
rednek ujjai hegyén. KATONA SZABÓ ERZSÉBET

textilmûvész

(Pasqualetti Eleonóra Spirituális terek és határok címû
kiállítása. Vigadó Galéria, Budapest, 2015. július 13–au -
gusztus 9.)

A kiállításmegnyitón elhangzott beszédek nyomtatott változata.
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Pasqualetti Eleonóra: A fotó / 
Eleonóra Pasqualetti: The Photo

[2012] papír, pasztell, egyéni technika / paper, crayon,
individual technique [150,5x145 cm]
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� Kereszt-pontok címmel 2015. május 13-án nyílt élet -
mû-kiállítás Kányási Holb Margit alkotásaiból Buda -
pesten, a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeumban.
A mûvész három évtizednyi, szövéshez kapcsolódó
munkásságát bemutató tárlat eltért a megszokottól,
mert alkalmazott és autonóm textilmûvészeti mûvei
együtt voltak láthatóak. A kiállítás koncepciója nem a
kronologikus sorrendet és nem is a mûfaji határokat
vette alapul, hanem már a címben is megfogalma zó -

dó kapcsolódási pontokat, az ipar- és képzômûvészet,
a technika és az önkifejezés keresztezôdési, találko zá si
pontjait. A mûvész látszólag egymástól távolinak tû nô
alkotásai – szövött lakástextiljei, objektjei, rítustextil -
jei és performance-ai – a hagyomány tiszteletén, fel -
dol gozásán és továbbörökítésén alapulnak. „Úgy vé -
lem, hogy munkásságom a textilmûvészetben a folkloriz -
mus fogalmával jelzett folyamatba illeszthetô. Minden tö -
rekvésem, amely a különféle alapanyagok megmunkálási
módjait, a technikák adta lehetôségek felhasználását je len -
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Kereszt-pontok
Kányási Holb Margit textilmûvész kiállításának margójára

�

Kányási Holb Margit:
Falitextil I. (részlet) /
Margit Kányási Holb:
Textile Wall Hanging, I
(detail)
[1984] gyapjú, pamut,
nyüstös kézi szövés, 
a teljes méret: 
200x60 cm / wool,
cotton, hand woven
with shaft, full size:
200x60 cm

Kányási Holb Margit:
Falitextil II. (részlet) /
Margit Kányási Holb:
Textile Wall Hanging, II
(detail)
[1984] gyapjú, pamut,
nyüstös kézi szövés, 
a teljes méret: 
200x60 cm / wool,
cotton, hand woven
with shaft, full size:
200x60 cmFo
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tette a szövéstôl a nemezen át a képzômûvészettel határos
területekig, egészen a performance mûfajának kifejezési
lehetôségéig, hol közvetlenül, hol közvetetten a hagyomá -
nyokhoz kötôdik” – fogalmazta meg Kányási Holb Mar-
git. 

Honnan ered ez a sokrétû megnyilatkozás és kife je  -
zési forma? Holb Margit képzômûvészeti érdeklô dé -
se gimnáziumi évei alatt alakult ki, festônek készült.
Vonzódása a képi látás iránt, tanulmányai, mûvész -
tanárai, múzeumi és olvasmányélményei is ez irányba
terelték. A textilmûvészet egy emblematikus kiállí tá -
son, az 1968-as, Ernst múzeumbeli, Textil falikép 68
címû tárlaton változtatta meg eredeti elképzeléseit.

Képzeletét megfogta az új szemlélet, a kortárs textil -
mûvészet ígéretes, még kibontakozóban lévô irány -
za ta, a benne rejlô szabadság, a kísérletezô technika és
az újszerû kifejezés lehetôségei, ezért sikeres felvé te lit
követôen a Magyar Iparmûvészeti Fôiskolán folytatta
tanulmányait. 1974-ben a szövô szak diplomájával a
kezében a Debreceni Háziipari Szövetkezet tervezôje
lett, ezáltal teremtve meg anyagi függetlenségét a mû -
vészetben való zavartalan elmélyüléshez. Bár tervezôi
elképzelései a sorozatgyártás, a munkaerô foglalkoz -
tatása és a darabbér szigorú keretei közé kényszerül -
tek, a Hajdú-Bihar megyei szôttestradíciók feldolgo -
zása során szemléletmódja, szakmai alapállása számos
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Kányási Holb Margit:
„Kék a lába…”
tárgyegyüttes / 

Margit Kányási Holb:
’My bird’s  legs are

blue…’. Object
composition

[1999] pamut, len,
kézi szövés, 

a méteráru szélessége:
140 cm / cotton, linen,

hand-woven, 
fabric width: 140 cm
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új tapasztalattal gazdagodott. A hagyományos anyag -
használat, formavilág, kompozíció, technika tanul má -
nyozása visszatükrözôdik terveiben és kiállított da rab -
jaiban is. A megye régi szôtteskultúrájának megújí tá -
sa, korszerû kézmûipari sorozatgyártásra való átírása,
átformálása – a gyártási folyamat manufakturális kor -
látait figyelembe véve – nem volt könnyû feladat.
„Minden tervezôi döntés – egyszerû vagy míves szövés,
könnyebb vagy nehezebb szövésmenet – emberek fizikai
igénybevételérôl szólt. …a tervezés számomra lelkiisme -
reti kérdés volt és csak ezt követôen vált esztétikaivá” –
vallja a mûvész. Lendületét, a szövôk iránti lojalitását
a szövetkezet 2003-as bezárásáig megtartotta. Len -
bôl, pamutból és gyapjúból szôtt, visszafogott színvi -

lágú és mintakincsû lakástextiljei harmóniát, nyugal -
mat árasztanak, megidézve az otthonosság érzetét.

Ezek következtében a kézi szövés jelentôs szerepet
kapott mûvészi terveinek kivitelezésében. Kitartó és
elmélyült következetességgel valósította meg sajátos
elképzeléseit, a sorozatgyártástól, sôt egy idô után a
szövés technikai kötöttségeitôl is elszakadva. Mû vész -
telepek, hazai és külföldi kiállítások, szimpóziumi
részvételek szélesítették tovább mûvészi szemléle té -
nek horizontját. A hagyományos, nyüstös szôttesek
mellett az 1970-es évek második felétôl a juta került
érdeklôdésének középpontjába. A rusztikus alapanyag,
a szövés síkjából kiemelkedô lebegô szálak nagymé -
re tû falitextilek készítésére ösztönözték. 

K I Á L L Í T Á S 2 015 / 7 2 6 . o l d a l

Kányási Holb Margit:
„Hamvas” tárgy -

együttes / 
Margit Kányási Holb:

‘Bloomy’. Object
composition

[1998] pamut, len,
kézi szövés, a méter -

áru szélessége: 140 cm
/ cotton, linen, hand-
woven, fabric width:

140 cm
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Az 1980-as és 90-es évtizedek fordulójától a gyapjú
kapott fontos szerepet munkásságában. A szövés alap-
anyagául használt gyapjú elôfonatból, mely elemi szá-
lak halmazából áll, eleinte nyírással alakította ki textil-
plasztikáit. Késôbb – a gyapjú nemezelhetôsége révén
– végre szerephez jutott a foltban, vonalakban való
képalkotás lehetôsége is, s a mûvész képi látásmódja
immár a textilben is megnyilatkozhatott. A szálak, fo -
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Kányási Holb
Margit: Lepel-

parafrázis (részlet) /
Margit Kányási

Holb: Shroud
Paraphrase (detail) 

[2012] gyapjú,
növényi elemek,

poliamid, pamut,
vegyes technika, 

a teljes méret:
430x150 cm /

wool, plant parts,
polyamide, cotton,

miscellaneous
techniques, full

size: 430x150 cm

Kányási Holb
Margit: 

Nyílt vizeken /
Margit 

Kányási Holb: 
On Open Waters
[1982] gyapjú,

pamut, rézpálca,
kézi szövés / wool,
cotton, copper rod,

hand-woven
[210x95 cm]
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nalak látványelemként megjelentek nemezbôl for mált
képein is. Játékosságukat kihasználva hol finoman el -
vékonyodva, hol pedig egymásba kapaszkodva futnak
dekoratív, foltszerû hatást keltve, helyenként eltérô
tulajdonságú anyagokkal kiegészítve. Ezeknek a mun-
káknak – alapanyagukhoz hûen – többnyire könnye -
debb, légiesebb a tartalmuk, amit címadásuk is mu tat.
(Felhôjáték, Lepkeháló, Röptetés stb.) 

Kányási Holb Margit életmûvének fontos részét
képezik az emberi élet fordulóihoz köthetô textilek,
az úgynevezett rítustextilek, melyek a hagyományos
életmód szertartásainak alapvetô kellékei voltak, majd
használatuk után generációkon át megbecsült emlék -
tárgyakká váltak. Napjainkban azonban a szertartá sok
lassan elveszítik jelentôségüket és a múlt poros, meg
nem értett emlékeivé válnak. A mûvész ezeket a fon tos
rítusokat állítja tervezôi programjának közép pont já ba,
általuk az események szentségét magukban hor dozó
textilekre hívja fel a figyelmet. Édesapja emlé kére
Emléklepel együttest készített, amelyet a kiállításon az
otthoni diófa felfûrészelt lapjaiból kialakított, oltárt
idézô installáción mutatott be. Performance-aiban,
akcióiban a textileket új életre kelti, átlényegíti, szim-
bólumok feloldására és újragondolására, újraalkotá -
sá ra tesz kísérletet. Ilyen munkája a Lepel (Rendelt út)
címû, videodokumentáción megtekinthetô perfor -
mance-a, ami az elmúlás, a végsô eltávozás megszen -
telt drámáját mutatja be. A performance nyomán
nagyméretû, vegyes technikával készült tértextilen
rögzíti a természeti környezetben lezajlott akció esz -
szenciáját. 

A Ferenczy Noémi-díjas textilmûvész életét ezer
szállal szövi át a hagyomány és az általa táplált terve -
zés- és alakításmód. A kiállítás megnyitója is – ennek
jegyében – különleges élményt nyújtó akcióval zá rult:
a mûvész a jelenlévôk segítségével egy elsô világhá -
ború idején szôtt, még érintetlen, tekercsben tárolt
zsákvásznat bontott ki. Ahogyan a vendégek kézrôl
kézre adták a vásznat, és óvatosan kitekerték a meg -

sárgult anyagot, a múltba veszett idôhöz, elmúlt éle -
tekhez kapcsolódhattak, a hagyomány és a jelen idô
virtuális összekötésének lehettek részesei.  

ERDEI T. LILLA
muzeológus-etnográfus

(Kányási Holb Margit Kereszt-pontok – Válogatás 30 év
szövött anyagaiból címû kiállítása. Magyar Népi Ipar mû-
vészeti Múzeum, Budapest, 2015. május 13–július 11.)
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Kányási Holb Margit: Lebegô formák, installáció / 
Margit Kányási Holb: Floating Forms. Installation

[2005] nemez, gyapjú fonal, vetélôk / 
felt, wool thread, shuttles [240x200x150 cm]
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� A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület (FISE)
kiállítótermében, június 23-án nyílt meg ÖTÉV cím -
mel a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar Mé dia-
és Alkalmazott Mûvészeti Intézet (PTE MK MAMI)
Kerámia Tanszéke hallgatóinak a 2014/2015-ös egye -
temi évben készült munkáit bemutató kiállítás. A tan -
szék ezzel párhuzamosan Pécsen, a Nádor Galériá -
ban is rendezett két tárlatot, ahol 60+ címmel Nagy
Márta keramikus, tanszékalapító professzor kamara -
kiállítását, valamint +5 címmel a tanszék alap- (BA)
és mesterképzésében (MA) diplomázók kiállítását lát-
hatta a közönség.1 Az ötéves pécsi egyetemi mûhely
pontos helyzetképét minden bizonnyal e három be -
mutatón szereplô tárgyak együtt rajzolták meg. 

A budapesti tárlat a kiállított tárgyak frissességével
és sokféleségével fogadta a látogatót: kerti bútorok,
szobrok, edények – készlet, bögrék, dobozok, tálak,
tálsorozatok –, dísztárgyak, falburkolólapok, faliké pek
szépen rendezett együttese.

Kitûnô szerkezetû, kényelmes, bambusszal és rúd -
fával kombinált kerti betonbútorokat láthattunk. Az
organikus környezetbe jól illô, minden bizonnyal pi -
acképes ülôbútorokat Szalai Zsófia és Fülöp György
készítette. Pálinkás Dominika kobaltkék lény-csapa -
tok kal festett porcelánbögréi és -doboza a témájuk
miatt vidám színfoltja a kiállításnak, egy megunt for -
mát is képes játékosságával újszerûvé varázsolni. Bo -
leman Bence tojásforma áttört és festett dobozokat
készített, valamint papírporcelánból tornyokat épí -
tett, amelyekkel a mulandóság törékenységét idézte
meg. Szinte kiragyognak a kiállításból Revák Katalin
szobrai: kobalttal grafikusan festett, síklapokból épí -
tett térbeli figurája, archaizáló betonszobra, mellén és
ágyékán kihúzható fiókos medvéje és bocsai erôtel jes
körplasztikák, más mûfajú a népdalra – Kis kacsa für -
dik… – komponált dobozsorozata. Szenes Ádám, Grá-
in Edina, Fülöp György és Kujáni Brigitta rakutech -

nikával kivitelezett edényei markáns, ôsi, kézmûves
formák. Asztalos Noémi kapszuladoboza ezzel szem -
ben profilált tagolásával, arányaival pontosan szer -
kesztett. Ciursas Zsolt Stefan egymásba illeszthetô
tálsorozata a visszahajló széles edényfogókkal asztal -
díszként is értelmezhetô. Gránitz Dóra finom felü le tû
betontojásai, Tuza Barbara hajóforma, különféle pasz-
tellszín mázakkal borított tálkái és kobalt sávok kal,
hullámvonalakkal festett csempéi szintén figyel met
érdemelnek, ahogyan Csikós Kitti finoman plasz ti kus
felületû mély edénye, vagy Savanyú Judit mélyzöld
öblû tálja. Fülöp György teáskészlet-ötlete szokatlan,
a kúpos formákból alakított modernista edények fü -
leit, edény- és fedélfogóit régi öntött rézkulcsokból,
fiókhúzó gombokból és rézkilincsbôl készítette. His -
torizáló letisztultságot érezni Kenéz Judit tálsoro za -
tán és Kujáni Brigitta régi porcelán patikaedények
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Szabadon választott ujjgyakorlatok
A Pécsi Tudományegyetem kerámia szakos hallgatóinak tárlata 

a FISE Galériában

�

Fülöp György: Szék /
György Fülöp: Chair
[2015] beton, fa /

concrete, wood
[55x35x35 cm] Fo
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formáját, arányát idézô, plasztikus méhsejt-mintás fe -
lületû dobozán. Melkovics Ágnes falképei, a há rom -
szögletû lapokra kobalt vonalrajzzal készített bra vú -
ros nyúlsorozat – kuporgó, ugró, fülét hegyezô, meg-
lapuló, elinalni készülô és így tovább – szintén igen jó
kedvre derítették a látogatót.

Akik tanulnak zenét, kevéssé kedvelik az ujjgyakor -
latokat, pedig fôként ezek segítségével csiszolódik a
technika. A pécsi egyetem kerámia szakán a hall ga tók
láthatóan szabadon, élvezettel és derûvel választottak
az ujjgyakorlatok közül, és láthatóan egyre kifino mul -
tabbak a munkáik. bg
Jegyzet
1. A kiállításról Kerámiamûvészeti pillanatkép Pécsrôl címmel

jelent meg beszámoló Gilbert Edit tollából az Irodalmi Jelen
hasábjain: http://www.irodalmijelen.hu/2015-jun-30-0925/
keramiamuveszeti-pillanatkep-pecsrol

(ÖTÉV. A PTE MK MAMI Kerámia Tanszék hall ga -
tóinak kiállítása. FISE Galéria, Budapest, 2015. június
23–július 5.)
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Boleman Bence: Panel /
Bence Boleman: Panel  
[2015] papírporcelán /
paper porcelain
[45x18x18 cm]

Revák Katalin: Figura /
Katalin Revák: Figure
[2015] beton / concrete
[42x25x20 cm]Fo
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� „A mûvészek remekül alakították át a könyveket
dísztárggyá. Az ötletek nagyszerûek. Megérte Flori -
dából ideutazni.” Írta a kiállítás vendégkönyvébe egy
látogató. A megunhatatlan mûvészkönyvek izgalmas
bemutatásában gyönyörködhettünk a Nagytétényi
Kastélyban, még ha közülük több alkotást már évek
óta ismerhettünk, vagy éppen a Budapesti Nemzet -
közi Könyvfesztiválon nemrégiben láthattunk. A jól
ismert mûvek mellett fôként a fiatalabb nemzedék je -
lent meg friss alkotásokkal. A kiállítás ismét bebi zo -
nyította, hogy a mûvészkönyv a kreativitás, a fantázia

kimeríthetetlen birodalma. Igen nehéz körülhatá rol -
ni, meghatározni mûfaji sajátosságait, s éppen ebben
rejlik különössége, hiszen a mûvészi alkotói szabad ság
korlátlan, határtalan megtestesülése. 

Húsz mûvész – húsz különbözô utat jár be. Annak
ellenére, hogy mûvészetük egyedi és összetéveszt he -
tetlen, mégis két fô tendencia kapcsolja ôket együvé:
egyrészt a technikai, kézmûvesi sokoldalúság – fô ként
a vegyes technikák bravúros alkalmazása –, valamint
a gondolatok gazdagsága, szabad szárnyalása. Az al -
kotók formaérzékenysége mellett szembeötlô a mû -
vészi, tartalmi gazdagság. A tartalmas mondanivaló, a
gondolatok kommunikációja benne lakozik a köny -
vekben, s benne él a mûvészkönyvekben is. Szeren -
csés esetben maga a látogató is részesévé válik annak
az asszociatív folyamatnak, amely segíti a mélyebb
eszmei tartalom feltárását, közvetítését.
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Mûvészkönyvek
A Magyar Mûvészkönyvalkotók Társaságának kiállítása 

a Nagytétényi Kastélyban

Kiss Ilona: Ôrangyal (részlet) / 
Ilona Kiss: Guardian Angel (detail)

[1992] festett tapéta, Dipa, rizspapír, mûanyag betûk,
gipszangyal, a teljes méret: 40x30x6 cm / painted

wallpaper, technical drawing paper, rice paper, plastic
letters, gypsum angel, full size: 40x30x6 cm

Szirányi István: Titkos mappa / István Szirányi: Secret Folder
[2004] tus, karton, pausz / 

India ink, cardboard, tracing-paper [42,5x30,5 cm]
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A legkézenfekvôbb, amikor a mûvész már létezô,
hagyományosan elkészült könyvhöz nyúl, s abból hoz
létre egy egészen más alkotást. A gép által létreho zott
kötet így válik személyessé, a mûvész keze nyomát
hordozva. Ez a kettôsség különleges összhatást kelt, 
s elérni oly sok eszközzel lehetséges. Eszteró Anett
átalakított könyvképei egymás mellé sorolt kötetek,
melyek elrendezése adja a kompozíció vázát. Ugyan -
akkor a könyvek szigorú tipográfiai rendje áttransz -
ponálódik, azt a festôi síkok, felületek viszonyrend -
szere váltja fel. 

Az átfestett oldalak önálló képpé válnak Szirányi
István Ceylon könyvének lapjain. Szirányi másik ki ál -
lí tott mûve tulajdonképpen objet trouvé: a Titkos map -
pa, amely egy iskolai rajzraktár mélyérôl került elô.

Felfedett beragasztott nyomatai kordokumentumok
is egyben. A kis figurális ábrák mellett a történeti és
a trianoni Magyarország kontúrjai bontakoznak ki, s
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Bornemisza Rozi: Limes / Rozi Bornemisza: Limes
[2013] papír, kivágás / paper, cut [16x20,5 cm]

Richter Sára: Százarc
(részlet) / Sára Richter:
Hundred Faces (detail)
[2010−2015] vászon,
digitális nyomat,
tükör, régi kézi -
munka; hímzés,
applikáció, vegyes
technika, a teljes
méret: 166x235 cm /
linen, digital print,
mirror, old handicraft;
embroidery, appliqué,
miscellaneous
techniques, full size:
166x235 cmFo
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körötte a vérvörös, fekete színek az áldozatot, fáj dal -
mat, szomorúságot sugallják. 

Mintegy talált tárgyként jelennek meg az össze gyûj -
tött szennycímlapok Juhász Tamás Nyomkeresô so ro -
zatában. A leselejtezett kötetek belsô lapján meg je le -
nô megjegyzések, pecsétek, beírások indítják el asszo -
ciációit; olykor illúzióteremtô erôvel, a trompe l’oeil
festészet remek példáit megidézve, mint a legyecske
az egyik szennylapon. 

Barabás Márton már jól ismert alkotásaiban szin -
tén kész köteteket, könyveket használ fel. A háború
költészete címû könyv mögé még besorol pár kötetet,
s mély lyuk tátong belsejükben, reménytelenséget,
kilátástalanságot sugallva. Másik alkotásában, játékos
megközelítéssel szó szerint megalkotja a forgató köny -
vet, ismét egy nyomdai könyv felhasználásával. 

Mint ahogy a tárgyszerûség, -centrikusság jellemzi
Barabás mûvészetét, a tárgyi világ másként, de szin -
tén meghatározó Horváth Lóczi Judit alkotásaiban
is: szokatlan tárgyalkotása, formaképzése, a tárgyak
sajátos asszociatív együttese döbbenetes erôvel hat,
mint a Vacsora címû mûvében. A Könyvmaszk III. ha -
lálfejének szemvájatában tükrök vannak, amelyekben
önmagunkat láthatjuk, önmagunkkal szembesülünk. 

A mûvészek jelentôs csoportja megalkotja saját
könyvét, azaz minden elemét egyedileg készíti el. Ez
az anyagok, a papírfajták hihetetlen gazdagságát és a
technikák sokféleségét jelenti. Damó István köny vei -
nek (Psalmus, Fekete titok) lapjai merített papírból ké -
szültek. Szívesen alkalmaz kollázsokat, továbbá a fe -
lületet kalligráfiával gazdagítja.

Kiss Ilona mûvészetében szinte nincs olyan anyag,
amit ne használt volna már fel, a papírok megdolgo -
zott felületei mellett. Tekervényes felületek, egy más -
ra rakódó rétegek és a színek visszafogott harmóniája
(Tévedések könyve), avagy éppen merész orgiája (Nagy
nô könyv) jelenik meg alkotásaiban. A plaszticitás, az
anyagközpontúság, a merített papír szépsége domi nál
Ôrangyal címû mûvében: kis gipszangyal bújik meg a
könyv rejtekén. 

A saját készítésû kötetek között a régi luxuspa pí rok -
hoz, papíralkotásokhoz legközelebb a papírkivágá sok,
-fûzések állnak. Az utóbbi Sóváradi Valéria Szófûzés
címû mûvében látható, s a papírcsíkok egymás utáni
befûzése magát a szóalkotást, a nyelv felépítését, sôt
áttételesen magát a tipográfiai rendet is megjeleníti.
Bornemisza Rozi A csodás könyv dicséretére címû mun -
kájának lapjai a kivágások révén légiesek, könnyedek,
olyanok, mintha csak az áttörések léteznének. Limes
címû mûve nemcsak technikai bravúr, hanem a sima
felületek és a kivágatok váltakozásával jelképesen ér -
zékelteti magát a falat és a fal áttöréseit, tulajdon kép -
pen a határ és határtalanság képzetét is szemléltetve.
Kivágott papírformákat, sziluettképeket illeszt egy -
másba, egymásra Eszteró Anett Budapest 2000 címû
munkájában, amely a sajátos összeállítások révén kü -
lönleges fôvárosi panorámával örvendeztet meg ben -
nünket.

Noha természetesen a papír, és annak sokféle vál -
fa ja a leggyakoribb, ezen túl a legkülönfélébb anya -
gok szerepelnek a mûvészkönyvekben. Richter Sára 
a kézmûvesség textiltechnikáival dolgozik a legszíve -
sebben: hímzések, varrások, applikációk gazdagítják
Százarc címû mûvét. Túllépve a könyvformán, mint -
ha egy képzeletbéli könyv lapjait helyezné kiterítve
egymás mellé, régi portrék, kezek, töredékek soro lód  -
nak egymás alá és fölé, az arcmások mellett a dí szít -
mények sokféleségét, gazdagságát is reprezen tál va. 
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Könyv Kata: 
Egynyári akták / 

Kata Könyv: 
Monocarpic Files  

[2015] 
papír, mûvirág, 
vegyes technika,

nyitott állapotban:
26,5x56x36 cm / 

paper, artificial flower,
miscellaneous
techniques, 
size opened:

26,5x56x36 cm
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Könyv Kata Egynyári akták kompozíciója ötletes,
némiképp sznobpukkasztó éllel készült: iratren de zô be
dobált mûvirágok, melyek azonban szinte kimerít he -
tetlen kétpólusú asszociációs gondolatsort hordoz nak:
természet és mûvi világ, pillanatnyiság (hiszen az egy -
nyáriság mit jelent a végtelenhez képest?) és végte len-
ség, mesterséges rendbe kényszerített szabad világ. 

Pál Csaba Kimondhatatlan címû könyve vegyes tech -
nikával készült kollázs. Belül színek, foltok jelennek
meg, kívül pedig betûk, szövegtöredékek, mintegy a
részekre hullt egészt megjelenítve. Megoldásában kö-
zel áll hozzá Péli Mandula triptichonszerû Cím nélkül
kompozíciója, amely kívülrôl szintén mást mutat,
mint ami kinyitva feltárul elôttünk: a külsô fehér fe -
lületek belül színes, absztrakt kompozíciót rejtenek.
Nyitása és bezárása a kitárulkozás és bezártság élmé -
nyét sugallja. 

Zártság és nyitás gondolata jelenik meg a Hoku -
szai-idézetet tartalmazó kézi könyvkötésben, Simon
Ilona Megoldás címû alkotásában is. A hajtogatott la -

pok összefûzöttek, még nem tárulnak fel. Kívül a
könyvön vörös levelek láthatók, belül a fehér lapokat
fekete szíjak fûzik egybe, amelyek a levelek erezetét
imitálják. Kívülrôl hatolunk a lényeg felé, a termé -
szetelvûtôl jutunk el az absztrakcióig, ám a teljesség
feltárulásához, megragadásához sok-sok idôre van
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Simon Ilona: Megoldás (két nézet) / 
Ilona Simon: Solution (two views) 

[2014] papír, bôr, print, kézi könyvkötés / 
paper, leather, print, hand bookbinding [31x21 cm]
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szükség – Hokuszai mûvészi hitvallása szerint. Ezút -
tal az irodalmi idézetnek mint ihletô forrásnak döntô
szerepe volt a mûvészkönyv megalkotásában. A mû -
vészkönyv azonban nem illusztráció, nemcsak grafi kai,
hanem sokféle mûvészi eszközzel élhet és él, s ezáltal
sokrétûbb, mélyebb kapcsolat, kötôdés alakul ki szö -
veg és mûalkotás között. Ezt mondhatjuk el azokban
az esetekben is, amikor Weöres Sándor költészete az
ihletô erô, s bizonyára nem véletlen, hogy több mû -
vész reflektál a verseire. A mûvészkönyvekre termé ke-
nyítôen hat Weöres játékossága, bravúros szófû zé se,
szókomponálása. Mindezek természetesen más mû -
vészi eszközökkel és áttételesen jelennek meg: el sô -
sorban a formák játékosságában és a szabad asszo ciá -
ciókban. A vers éltetô eleme, a ritmus „visszakö szön”
a mûvészkönyvekben is: a felületek tagolásában, az
áttört és sima felületek váltakozásában, lüktetésében,
mint László Bandy Weöres Sándor – A teljesség felé mû -
vében. 

Árva Ilona Weöres-interpretációja (az Öröklét cí mû
vershez készült) a költemény mély rétegeit ragadja
meg, maga az átható kék szín is transzcendens meg -
közelítést sejtet. Hasonlóképpen a végtelenség érze -
tét kelti a folyondár, amely Adorján Éva hajtogatott
könyvén végigvonul – hûen a mû címéhez. Éppen a
végtelenség végzetére, az emberi környezet, az élet
veszélyeire hívja fel a figyelmet Szabó Kristóf Ka -
tasztrófakönyve, mintegy példázva a mûvész és egyál -
talán a mûvészkönyvek alkotóinak érzékenységét a
kor kihívásai, problémái iránt.

Vannak kötetek, melyek lapjai merevek, fából ké -
szültek. Paál Zsuzsanna Utolsó bejegyzés címû mûvé -
nek oldalain a sorok a kéziratok világát idézik fel,
ahol még fontos az olvashatóság. Ezzel szemben Pál
Csaba Karcolt karcolatok – szintén fából készült lap jai -
nak – grafikai világa merôben absztrakt, a tipográfiát
csak a fekete-fehér színvilág idézi meg. Hasonlóan el -
vontak Butak András mûvei, a fehér felületeken egy -
másra, egymásba torlódó sorok cikáznak. A mûvészt
az íráskép, az írásnyom, a folyóírás foglalkoztatja, ám
nem az olvasás, az olvashatóság szempontjai szerint
közelít hozzájuk, hanem vizuális jelnek, önálló képi
alkotóelemnek tekinti ôket. 

A kiállítás látleletet nyújtott a mûvészkönyvek al -

ko tóinak törekvéseirôl, a mûfaj elismert képviselôi
mellett lehetôséget teremtve a fiatal nemzedék be -
mutatkozásának is. HORVÁTH HILDA

mûvészettörténész

(Mûvészkönyvek. Papírfesztivál. Iparmûvészeti Múzeum
– Nagytétényi Kastély, Budapest, 2015. június 20–augusz -
tus 30.)

Árva Ilona: Mûvészkönyv Weöres Sándor 
Öröklét címû verséhez / Ilona Árva: Artist book to the poem

Öröklét (Eternity) by Sándor Weöres  
[2010] papír, linómetszet, kalligráfia / paper, linocut,

calligraphy [30x11 cm]
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� Szinte minden ôsibb ortodox monostorban és temp-
lomban ôriznek olyan miniatûr ábrázolásokkal díszí -
tett, gyakran áttört faragású kereszteket, amelyeket 
a közgondolkodás, de a múzeumi szakemberek és a
mûkereskedelem is „áthoszi faragványnak” nevez. Az
idézôjel használatát az indokolja, hogy a mûvészet tör-
téneti kutatás idôrôl idôre fölhívja a figyelmet arra a
tényre, hogy nemcsak a Szent Hegyen, hanem más
monostorokban is elôszeretettel foglalkoztak ilyen
aprólékos mûvek faragásával. Sôt, valószínûleg nem -
csak szerzetesek, de világi mesterek is készíthették
ezeket, bár az is nyilvánvaló, hogy erre az idôigényes,
nagy összeszedettséget kívánó feladatra a szerzetesi
élet lehetett a legmegfelelôbb. A monostorok lakói
Szent Pál intéséhez (Ef 4,28) tartva magukat – hogy
mindenki dolgozzék –, és a pusztai atyák hagyomá -
nyát követve, az imádság közben kétkezi munkát is

végeztek.1 A fôképp fából, leginkább puszpángból, de
idônként szaruból készült faragványok készítése a 16.
századtól kezdve terjedt el, a következô kétszáz év -
ben virágzott fel, majd a 19. században hanyatlásnak
indult. Néhány apró, archaikus darab esetében a kö -
zépkori eredet sem zárható ki, datálásuk viszont nem
mindig meggyôzô.2 Úgy tûnik, hogy a puszpáng a
közép-bizánci mûvészetben kedvelt, de a luxus cikk -
nek számító elefántcsontot, majd a 11. századtól nép -
szerû zsírkövet (szteatitot) felváltva terjedt el.

A tárgyak készítôje rendszerint nem ismert, de a
16. századból már vannak szignált darabok. Georgios
Laskaris például a 16. század második felében nyolc
talpas kereszten örökítette meg a nevét. Hozzá, vagy
inkább mûhelyéhez még további, mintegy huszonöt
darab köthetô. A keresztek miniatûr jeleneteit görög
titulusok kísérik, de a nem szignált példányok között
latin feliratosak is vannak. A mesterrôl nem lehet tud-
ni, hogy szerzetes vagy világi volt-e, s nem ismert,
hogy hol dolgozott.3 A 17. században kisebb formá tu-
mú kereszteket szignált „Gabriel pap”, aki a Kereszt -
re feszítés-jelenetben, a kereszt függôleges szárán he -
lyezte el névjegyét. Két mûvét az áthoszi Xiropota mu
monostorban ôrzik.4

A sérülékeny faragványokat gyakran díszes fém ke -
retbe foglalták. A fémdíszeket sokszor a monostoron
kívül készítették, de voltak az ötvösséghez értô szer -
zetesek is. Arra is van adat, hogy a 18. században az
áthoszi Kariészben világi ötvösök dolgoztak.5 A fém -
részeken gyakran szerepel donációs felirat, esetleg
év szám, ami segíthet a datálásban.

A hazai egyházi gyûjteményeken (Szentendre, Mis-
kolc, Nyíregyháza) kívül, a Magyar Nemzeti és az
Iparmûvészeti Múzeum ôriz változatos „áthoszi” anya-
got. Most ez utóbbi gyûjteményébôl mutatunk be rö -
viden néhány darabot. 

A puszpángfaragások jelentôs hányadát a liturgikus
célra szánt, oltárt díszítô talpas, illetve a papok által a
liturgia folyamán használt, úgynevezett kézikeresztek

K I Á L L Í T Á S 2 015 / 7 3 6 . o l d a l

„Áthoszi” miniatûr faragványok
Kiállítás az Iparmûvészeti Múzeumban

�

Panagia / Encolpion
Balkán, 18. század,
puszpáng, papír
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
The Balkans, 18th c.,
boxwood, paper
(Museum of Applied
Arts, Budapest) 
[Ø 6,5 cm]Fo
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teszik ki. A 17. század végén készülhetett az a kézike -
reszt, amelyen a puszpángfaragás ezen a tárgytípuson
leginkább elterjedt ikonográfiát követi: az egyik oldal
közepén a Keresztre feszítés, a másikon Jézus meg -
keresztelkedése a Jordánban (Úrjelenés) látható. A
központi kompozíciót a kereszt száraiban a jelenetek
mellékszereplôi, a négy evangélista, illetve további
evangéliumi jelenetek töltik ki. Ezen a példányon a
két fô kompozíció mellett az evangélisták szerepel -
nek. A faragványt fémkeretbe foglalták, amelyet szí nes
(kék, zöld, fekete) zománcokkal díszítettek, akár csak
az öntöttezüst nyelet, amelynek vésett orna menti ká ját
szintén zománccal töltötték ki. A gyûjteményben van
egy olyan, 17. századra datált kézikereszt is, amely nek
nincs fémkerete, hanem az eredeti fatokjában maradt
fenn. A kereszt nyele lecsavarozható, így kisebb helyet
foglal, és könnyebben szállítható.6 A talpas kereszte -
ket egy késôi, a 19. század elején, a Délvidéken készült
darab képviseli, amely egy apró puszpángkeresztet
ôrzô, aranyozott ezüst filigránnal készült, színes, csi -
szolt üvegekkel díszített, monumentális hatást keltô
munka. A kereszt talpperemének belsô oldalán a Ni -
kolich mesterjegy látható.7

A faragványok másik jelentôs csoportját alkotják az
enkolpionnak szánt különbözô formájú (téglalap, kör,
szív, csillag stb.) faragványok, gyakran díszes fém fog -
lalatban. A gyûjtemény különleges darabja az a pana -
gia (püspöki enkolpion), amely eredeti fatokban, fém-
keret nélkül maradt fenn. Az ikonográfiája és stílusa
alapján már inkább a 18. századra keltezhetô munka
az Istenszülôt a Gyermekkel szentek között, illetve a
Szentháromságot prófétákkal ábrázolja. A két dara -
bot eredetileg egy kétoldalas panagiának szánhatták,
mivel vörös papírt is helyeztek közéjük, de akár dip ti-
chonként is bekeretezhették volna. A gyûjtemény ben
van egy szintén 18. századi, vésett ezüstkeretbe fog -
lalt, üvegezett panagia is, amelyen az Örömhírvételt
a Jessze-fa ikonográfiájával kombinálták. A lánca is
megvan, ezt minden bizonnyal használták.

Különösen izgalmas az a szentségtartó (artopho ri -
on), amelyet görög felirata alapján egy Nifón (?) ne vû
szerzetes készített, talán még a 17. században. A pusz-
pángból faragott templomocska homlokzati meg ol -
dása a velencei uralom alatt élô ortodox népek késô

Kézikereszt / 
Hand cross

Balkán, 17. század,
puszpáng, ezüst,
zománc, gyöngy
(Iparmûvészeti

Múzeum, Budapest) /
The Balkans, 17th c.,

boxwood, silver,
enamel, pearl

(Museum of Applied
Arts, Budapest)

[18,7x5,3x1,3 cm]
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reneszánsz formájú templomait idézi. Teteje két rész -
re tagolódik, levehetô, a szentségtartó belül vörös
textillel bélelt. Homlokzatát az Örömhírvétel, a „Ne
sirass engem, ó anya”, a Deészisz és a Keresztre fe szí -
tés díszíti, a „hajó” oldalfalain az Istenszülô menny -
be vétele, illetve Krisztus mennybemenetele látható.
A „szentély” poligonálisan záródik, kilenc táblács ká ját
a passió jelenetei díszítik. Az egyes táblákat ébenre
színezett pilaszterek választják el.8 Az apró dombor -
mûveket görög feliratok kísérik.

Végezetül ki kell emelni, hogy a miniatûr faragvá -
nyok készítése nemcsak délen, de az északi szláv or -
todox területeken is elterjedt. A korábbi kutatás „18.
századi délszláv” munkának tartotta azt a diptichont,

amely két, fekete szaruból faragott, újszövetségi je le -
neteket, szenteket ábrázoló, szláv feliratos táblát fog -
lal aranyozott ezüst filigrán keretbe. A két faragvány
eredetileg nem tartozhatott össze, mivel ikonográ fi á -
juk nincs összehangolva, egyes ünnepek (például Hús-
vét, Keresztre feszítés) mind a kettôn megtalálhatók,
a képmezôk mérete és a faragás stílusa is különbözô.
Az ilyen kis táblákat gyakran önállóan foglalták fém -
keretbe, enkolpionként, úti ikonként használták. A
budapesti diptichon a Balkán helyett inkább északi
területen készülhetett, mivel a faragványok az orosz
gyûjtemények hasonló, igaz, inkább fából faragott, 16.
századra datált darabjaival mutatnak szoros sti lá ris
rokonságot és ikonográfiai párhuzamokat.9 A téglalap
formátum mellett kereszt alakú táblákat is díszítettek
apró jelenetekkel.10 Ez utóbbiak között a Szolovec kij-
monostorból ismert egy mellkereszt, ahol a farag vány
a budapesti diptichonhoz hasonlóan csontból (való -
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Panagia (részlet) /
Encolpion (detail)
Balkán, 18. század,
puszpáng, ezüst, üveg
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
The Balkans, 18th c.,
boxwood, silver, glass
(Museum of Applied
Arts, Budapest)

Szentségtartó
(artophorion). Nifón (?)
nevû szerzetes munkája
/ Artophorion, made 
by monk Nifon (?) 
Balkán, 17. század,
puszpáng, textil,
magasság: 14,5 cm)
(Iparmûvészeti
Múzeum, Budapest) /
The Balkans, 17th c.,
boxwood, textile,
height: 14,5 cm
(Museum of Applied
Arts, Budapest)
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színûleg inkább szaruból) készült, talán Novgorod -
ban, a 16. század végén,11 az anyagán túl stílusa is ha -
sonló. Az orosz földi analógiák alapján vált indokolt tá
a budapesti diptichon datálásának újragondolása is. 

TERDIK SZILVESZTER
mûvészettörténész

(„Áthoszi” remekek. Ortodox szerzetesek miniatûr fa rag-
ványai. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 2015. szep -
tember 22–október 25.)
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� Az ikonokról, a keleti kereszténységnek ezekrôl a
csodálatos szentképeirôl Nagy Szent Bazileosz (†379)
egyházatya a következôket írta: „Amit a szentbeszéd
mond a fülnek, azt mutatja meg csendben az ikon.”1 Az
ikon tehát csendes elmélkedésre, jámbor cseleke de -
tekre buzdít.

Az ikonok sajátos csoportját alkotják a fémikonok,
pontosabban mondva a rézötvözetbôl öntött ikonok.
Ezeknek a kisméretû ikonoknak a mûvészete igazán
Oroszországban bontakozott ki. Az óhitûek (rasz kol -
nyikok, ószertartásúak) hatására a 17. század végétôl
már sok ikont öntöttek, hiszen az öntvények bizto -
sabban megôrzik az ôsi formákat, mint a fára festett
alkotások. E tárgyak kevésbé voltak sérülékenyek,
utazásra, zarándokútra könnyebben el lehetett vinni
ôket, a hívô mindig tarthatott magánál belôlük, azon-
kívül – mint sokszorosított alkotások – viszonylag

olcsók voltak. Késôbb egyre több pravoszláv öntô mû-
hely is létesült. Ezek a kis mûremekek egyedi vo ná -
sokkal is rendelkeztek, hiszen az öntvényt utólag meg-
munkálták, a feliratokat néha véséssel tovább finomí -
tották. De igazán egyedi arculatot akkor kaptak, ha
színes zománccal díszítették ôket.

A keresztény színszimbolika hagyományos felfo gá sa
egy kicsit elhalványult ugyan e színes zománcok al -
kalmazásánál, ám gyakran ezeken a mûalkotásokon is
érezzük megkapó erejét. 

A legfontosabb színnek az aranyat tartották, hiszen
az arany szinte teljesen visszaveri a fényt, s így az ikon
elôtt imádkozó hívô úgy érzi, mintha az ikonból su -
gárzó fény elôtt lenne. Az arany az isteni tökéle tes ség
és az örökkévalóság színe. Ezért is aranyozták a bronz-
ból vagy sárgarézbôl öntött ikonokat. Pavel Florensz-
kij (1882–1937), a mártírhalált halt pap, teológus, mû-
vészettörténész, matematikus az aranyról így vé leke -
dett: „Az ikonfestészeti hagyománynak leginkább meg -
felelô fény aranyozással készül, tehát nem szín, ha nem a
fény, maga a tiszta fény. Más szóval, az ikon minden ké pe
az aranyló kegyelem tengerében létezik az isteni fény ára -
datától körülfogva. Az isteni fény ölében »élünk, moz gunk
és vagyunk» (Csel 17,28), ez alkotja az igazi realitás te -
rét. És ez magyarázza, miért normatív az arany fénye az
ikon szempontjából: mindenféle festék a földhöz közelítené
az ikont, és tompítaná benne a jelenést.”2

A fémikonok zománcozásánál leggyakrabban a fe -
hér és a kék színt használták.

A fehér a tisztaságra, az isteni fényre utal. A tisz ta -
ságra való utalást számos ikonábrázoláson meg figyel -
hetjük. A Jézus születése-ikonokon például az újszü -
lött fehér lepelbe van burkolva, Az Istenszülô el szen -
deredése-ikonokon az Istenszülô lelke ugyancsak fe hér
lepelben van. A fehér ruházat szimbolikájával sokat
foglalkozott a 7. században élt Konstantinápolyi Ger -
manosz és a 15. században élt Szaloniki Szümeon. A
fémikonokon Az Istenszülô elszenderedése-jele net -
nél – mivel ezek az ábrázolások igen kis méretûek – a
fehér nem a lepelhez kapcsolódik, hanem rendsze rint
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Az orosz fémikonok és a zománc
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and Saint Savvati
19. század,
rézötvözet, öntvény,
zománc (magán -
gyûjtemény) / 
19th c., copper alloy,
cast, enamel 
(private collection)
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a kékkel együtt az egész jeleneten dominál. A fehér
zománcot különösen kedvelték az északorosz fém -
ikonkészítô mesterek.  

A kék színnek többféle árnyalatával találkozunk a
fémikonok zománcozásánál. Láthatunk sötétkéket,
középkéket, világoskéket, zöldeskéket (türkizkéket).
A kék az ég, a levegô, a víz színe. A tisztaságra, az
életre, a végtelenre utal. Dionüsziosz Areopagita a
kéket a „létezôk misztériumának” nevezte. Érde kes -
ségképpen megemlíthetjük, hogy néhány, Szent Zo -
szimát és Szent Szavvatyijt ábrázoló ikonon3 a vilá -
goskék a tengerre utal. Hiszen ôk északon, a Fehér-
tengeren, a Szoloveckij-szigetek egyikén kolostort
alapítottak még a 15. században. Késôbb, különösen
az óhitûek körében alakult ki nagy kultuszuk, mert
ôk e két szentet elôdjüknek tekintették. 

A fehér és a kék szín dominál egy Szent Antipaszt,
Szent Florust és Szent Laurust ábrázoló ikonon is.
Mindhárman vértanúk voltak. Szent Antipasz János
apostol tanítványaként szenvedett különösen kegyet -
len vértanúhalált, s így a nagy fájdalmú betegek és a
fogfájósok védôszentje lett. A 2. században élt Szent
Florus és Szent Laurus testvérpárt pedig a lótenyész -
tôk védôszentjeként tisztelték. A fehér és a kék zo -
máncok itt a tisztaságra és az életre, vagyis az örök
életre utalnak.

A fehér és a kék a tisztaságot és az örök életet jelzi
számos Krisztus- és Istenszülô-ikonon is.

A zöld elsôsorban a tavasznak, a megújulásnak, a
feltámadásnak, az örök élet reményének és a Para di -
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Krisztus Pantokrátor / Christ Pantokrator
19. század közepe, rézötvözet, öntvény, zománc (A Pálos
Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma, Budapest) /

mid-19th c., copper alloy, cast, enamel (Ruzsa György
Icon Museum of the Pauline Cliff Monastery, Budapest)

[16,5x13,7 cm]
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csomnak a színe. Dionüsziosz Areopagita szerint a
zöld a „fiatalság és az életerô” színe.

Vörös zománcot ritkán használtak a fémikonok dí -

szítésére. A vörös gyakran a vérre, a tûzre, Krisztus
és a vértanúk áldozatára utal. A vértanúkat a fára fes -
tett ikonokon vörös ruhában ábrázolják. A mártí rom-

É R T É K Ô R Z É S – É R T É K M E N T É S 2 015 / 7 4 2 . o l d a l

Istenszülô / Theotokos
19. század, réz ötvözet,
öntvény, zománc 
(A Pálos Szikla -
kolostor Ruzsa György
Ikonmúzeuma,
Budapest) / 
19th c., copper alloy,
cast, enamel (Ruzsa
György Icon Museum
of the Pauline Cliff
Monastery, Budapest)
[15x13,6 cm]
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ságra utalhat például egy kisméretû Szent György-
ikonon az ikon alsó felének vörös zománca.

Különösen ritkán használták a feketét, pontosab ban
a teljesen fekete színt: a fekete zománcfestékbe gyak -
ran egy kevés kéket is kevertek. A fekete a halál és a
pokol színe.

Mesterségbeli, technikai vonatkozásban is gyakran
igen magas színvonalon készültek a zománcdíszí té -
sek. A különbözô színû zománcfestékek rendszerint
– nem mindig – az öntvény felületén kialakított kis
mélyedésekbe kerültek, s e mélyedések peremei mint -
egy választóvonalat alkottak. Ily módon mindez em lé-
keztetett a rekeszzománcra. Ezzel tehát elsôsorban a
közép-bizánci korban és a korai régi orosz mûvé szet -
ben virágzó eljárást elevenítették fel, igaz, egy sze rû -
sített formában. A bonyolult rekeszzománcos tech ni -
kánál ugyanis az alapra merôlegesen elhelye zett arany-
szalagok élei alkotják a finom rajzolatot. (Ilyet látha -
tunk például a Parlamentben ôrzött magyar Szent
Koronán, a Magyar Nemzeti Múzeum Mono ma -
khosz-koronáján vagy az esztergomi Fôszé kes egy há zi
Kincstár sztaurotékáján.)

A 18. századból fennmaradt egy igen értékes kéz -
irat, mely az öntött fémikonok zománcozását ismer -
teti. Szerzôje nem egyszerû falusi kézmûves lehetett,
hanem nagy mûveltségû, vallásos érzületû, igazi ikon-
készítô, aki utasítások helyett inkább tanári, atyai ta -
nácsokat adott.4 A Nagy Szent Bazileosz által mint -
egy másfél évezreddel korábban megfogalmazott
gondolat sejlik fel munkájában: a fémikonokat elmél -
kedésre buzdító szentbeszédnek tekinti.

RUZSA GYÖRGY
mûvészettörténész

Jegyzetek
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509A.
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Istenszülô, „a Jel”, 
a négy evangélista

jelképével / Theotokos
of the Sign with the

Symbols of the 
Four Evangelists 

19. század, rézötvözet,
öntvény, zománc 
(A Pálos Szikla -

kolostor Ruzsa György
Ikonmúzeuma,

Budapest) / 19th c.,
copper alloy, cast,

enamel (Ruzsa György
Icon Museum of the

Pauline Cliff
Monastery, Budapest)

[6,3x5,4 cm]
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Killing the Dragon
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� Az Iparmûvészeti Múzeumban divatbemutatón tár -
ták a közönség elé a világjáró szabólegényrôl elneve -
zett Jelky András Iparmûvészeti Szakközépiskola vég -
zôs tanulói vizsgamunkáikat, saját készítésû ruhamo -
delljeiket.

Az intézmény mûvészetoktatási tevékenységének
múltja 140 éve magas színvonalú. Elôdjét, a buda pes ti
Nôi ipar- és kereskedelmi Tanodát a pest-budai Nô -
iparegylet nôtagjai hozták létre 24 hallgatóval, a ki -
egyezés utáni idôszakban, 1873-ban, fô tevékenysége
a rajzoktatás volt. A sikeres intézményt 1892-ben az
állam átvette, 1893-ban a tanoda neve Magyar Kirá lyi
Állami Nôipariskolára változott.

1922-ben a Nôipariskola középfokú szakiskola lett,
Cérnaegyetem néven emlegették. 1925-tôl mester -
képzô tanfolyamokat is indítottak. Az 1950-es évek tôl
oktatási koncepcióját, minôségét megtartva az iskola
a magyar konfekcióipar különbözô szakágazatainak –
ruhaipar, cipôipar, textilipar – középfokú oktatási
bázisaként mûködött. 1995-ben gimnáziumi szintû
képzés indult, 2000-tôl divat- és stílustervezô szak,
2002-tôl mûvészeti képzés. 2012-ben Jelky András
Iparmûvészeti Szakközépiskolára változott az iskola
neve.

Az épület 1911-ben Pártos Gyula mûépítész tervei
szerint az Iparmûvészeti Múzeummal rokon stílus je -
gyekkel, a Wellisch testvérek kivitelezésében valósult
meg. A patinás épületben folyik ma is a tanítás. A bel -
sô terekben az oktatómunkához kapcsolódó osztály -
vizsga-kiállításokat, a kifutóval rendelkezô nagy te -
remrészben osztályonként modellbemutatókat ren -
deznek. Szervezômunkájukkal minden osztályvizsgát
ünneppé emeltek. Az épület megôrizte eredeti for ma-
jegyeit, az oktatómunka a szakmai minôségét.

A modellkészítés alapját, színvonalát az iparmû -
vészeti képzés hármas egysége biztosítja, ez három
nagyobb tantárgycsoportot jelent: 1. Közép- és emelt
szintû érettségit adó közismereti tárgyak oktatása: ma-
tematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, törté ne -
lem; 2. Öltözet-formatervezés és -kivitelezés: var rás,
hímzés, textil-, fonal-, mûszaki-technikai szakrajzi és
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Áthangolva
A Jelky András Iparmûvészeti Szakközépiskola divatbemutatója 

az Iparmûvészeti Múzeumban
Tóth Bettina: Csodálatos hegedû, ruhamodell / 

Bettina Tóth: Magic Violine. Costume model  
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Baranyi Gerda: Fekete
zongora, ruhamodell / 
Gerda Baranyi: Black
Piano. Costume model  
plüss, vászon, muszlin
/ plush, linen, muslin
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anyagismeretek, anyagfestési technikák, vállalkozási
ismeretek, marketingmódszerek; 3. Mûvészetelmélet
és -gyakorlat: mûvészettörténet, textiltörténet, divat -
történet, viselettörténet, népmûvészet. A ruhamo dell-
készítés formatervezôi ismereteivel a tanulók foko -
zatosan ismerkednek meg az ötéves képzési idôben.
Évenként rendezett osztályvizsga-divatbemutatóikon
gyakorlati felkészültségükrôl is beszámolnak. A krea -
tív alapozáshoz kapcsolódnak a grafikai, rajzi tech ni -
kák, festészeti alapismeretek, térbeli plasztikai mintá -
zások gyakorlata, mûvészettörténet, népmûvészeti is -
meretek, viselettörténet elméleti ismeretei. Évenként
változó, többször megvitatott témákra készítik a diá -
kok az éves beszámolóikat.

Ebben az évben témavezetô mûvész-tanárok – H.
Koncz Zsuzsanna, Kappanyos Katalin, Szöllôsy An na
és Zölley Ágnes iparmûvészek – irányításával az Át -
hangolva húros hangszerekre a világ körül szélesen ér -
telmezhetô téma kiírására készültek a ruhamodellek.

Több új munkaelem kapcsolódott az egy tanévet
kitöltô feladatokhoz. Féléves kutatómunka hang szer -
történetbôl, divattörténetbôl, könyvtári szakirodalmi
ismeretek, motívumgyûjtés, kolorisztikai elképzelé -
sek, festmények-rajzok és szöveges dokumentumok
gyûjtése. Ennek alapján egyéni döntés volt, hogy me-
lyik divattörténeti korból, melyik hangszerforma át -
írása és milyen technikai megoldás lesz a megvaló sí tás
alapja. Sok variáció – anyagválasztási kísérletek, han -
gulatlapok, kollázsok készültek: rajzolt látványtervek,
szövegek, képegységek, mûhelyrajzok, a grafikai meg-
jelenítés variációi. Ez után következett a szabás min ta-
készítés egyedi méretre, élômodell után. Ruhakiegé -
szítôk, cipôk, muffok, hajdíszek, sminkek tervei, moz-
gáskultúra-gyakorlatok, kísérôzene kiválasztása egé -
szítették ki a felkészülést.

A záróvizsga ruhamodell-bemutatóját az Iparmû vé -
szeti Múzeumban rendezték. A 37 ruhamodell tar tal -
mi-formai mûvészi átírásai komplexebben, új formá -
ban értelmezhetôk, mert új vizuális üzeneteket hor -
doztak. Látványruhák készültek, melyek kifejezték a
tanulók egyéniségét, kritikájukat, válaszukat a világ -
ra, a környezetre. Megjelentek bennük specifikusan a
divattörténeti ismeretek, anyag- és színérzék, forma -
készítô, kivitelezô készségek. A motívumok kiválasz -

tásával, átírásával, öltözetelemként való alkalmazá sá -
val újat, új tartalmú formaelemeket hoztak létre. Már
nem a hordhatóság, a hideg elleni védelem, hanem az
új életérzés kifejezésének fontossága határozta meg 
a látványmodellt. Így a ruhamodell magasabb fokú,
összetett kommunikációs formává alakult. Képessé vált
a kapcsolatépítésre, információátadásra. Érdekessége
a folyamatnak a saját testen történô bemutatás. Egy -
bekapcsolódott a mozgáskultúrával rendelkezô alko tó
az elkészített textiltárgyával. Újszerû formai megje le -
nítésével alkalmassá vált egy érdekesebb információ
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létrehozására, továbbadására. Így az elmúlt években él -
re került, kommunikációs rendszerekkel foglalkozó új
tudományág alapgondolata is megjeleníthetôvé vált.

A látványmodellek érdekes formai és gondolati tar-
talmai valóban a világ körüli tájakra és hangszerek hez

vezettek el. Tóth Bettina meleg barna, ezüstös csillo -
gású modelljén, fejdíszén 56 darab rátétforma a he ge -
dûnyak felsô, befejezô csigaformáját idézte. Ladányi
Orsolya az elektromos hegedû és egy hegedûduó ze -
nei környezetét jelenítette meg anyagban elbeszél ve.
Alul kék farmeroverall és bôrfûzô, felül kézzel hor -
golt kapucnis felöltô, hozzá színes paróka, kontakt -
lencse egészítette ki a látványt. Czinege Priszcilla
Petra inspirációja a hárfaorgona rokokó hangszere,
illetve Jean-Honoré Fragonard A hinta címû festmé nye
volt. A szoknyarészt a festmény printje tette érdekes -
sé. A ruha kiegészítôje bal oldalon egy bambuszból ké-
szült fél panier volt. Az érdekes és igen merész for mai
elem határozottan a rokokó világa felé irányí tot ta a
szemlélôt. Sántics Boglárka egy borneói hangszer ze -
nei világához kalauzolt, a sárga, vörös színárnya la tok
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�

Fekete Henrietta:
Stroh-violin, ruhamodell
/ Henrietta Fekete:
Stroh Violin. 
Costume model  
dzsörzé, alumínium -
drót, kötött pántok /
jersey, aluminium
wire, knitted straps

Fo
tó

: A
la

pf
y L

ás
zló

Fo
tó

: A
la

pf
y L

ás
zló

Czinege Priszcilla Petra:
Rokokó hárfaorgona,
ruhamodell / 
Priszcilla Petra Czinege:
Rococo Harp Organ.
Costume model 
festett szövet,
bambusz-panier / 
dyed fabric, 
bamboo panier



az indonéz szigetvilág tradícióit idézték. A nyak ból
induló bôrhatású elem mintái a hangszer fafara gá -
sainak motívumaira utaltak, vagdalásos technikával,
applikációként készültek. A tolldísz a fej magasságán
túl a törzsfôi kitüntetést szimbolizálta. Becsei Fanni
Blanka modelljének inspirációja a cselló volt, ponto -
sabban egy olyan kétcsellós formáció, amely pop-
rock dalokat dolgozott fel csellóra átírva. A modell a
rokokó szín- és formavilágát tükrözte, a ruha fekete-
ezüst-lila, rózsa- és gyöngydíszítései erôsítették a stí -
lusjegyeket. Anyaga farmer, tüll, taft, nehéz selymek.
A cipôk és bakancsok ellentétpárt képeztek a modell -
ben, a jelen idô divatját is bemutatták feltûnô, széles
selyem cipôfûzô hangsúlyozásával. Fekete Henrietta
öltözete a Stroh-hegedû kultúratörténeti gondolat -
világát formálta öltözetté. Anyaga különlegesen ru -
galmas dzsörzé, fölötte drótból és kötött pántokból
készült kézimunka-mellény, a pántok anyaga fémes
fényû selyem- és lurexfonalak. A fémfonalak mozgás
közben enyhe hullámmozgást mutatva halk hangot
adtak. A speciális, kézzel szôtt mellény munka igé -
nyessége figyelmet érdemel. Baranyi Gerda a hang -
szerátíráshoz a klasszikus modern zongorát válasz tot-
ta. Anyaga fekete plüss, a felsôrész hátoldala elaszti -
kus testszínû tüll, barna függôleges gombsorral. A
csípôn elhelyezett, kívül hordott alsószoknya fehér
vászon, az uszály fekete muszlin. Kovács Gréta Anna
a hárfát írta át látványmodellé. Munkájának szoknya -
rátét része finom vonalhatású, a hárfa húrjának sza -
bályosságát jelenítette meg. Anyaga finom taft barna
és bordó színkombinációban. Az alsószoknya a hosszú
szoknyát egy lefelé bôvülô tiszta formává alakította,
melyet három vízszintes bordó fodorsor fejezett be.
Köves Renáta érdekes fejdíszével hívta fel magára a
figyelmet. A látványt a sasando indonéziai hangszer
átírásával oldotta meg. A felsôrész anyaga igen vé -
kony fekete-kék mûbôr fodrokból építôdött, az egye -
nes szoknya kobaltkék organza. A rézlemezbôl ké szült
indonéz fejdíszt maga forrasztotta olyan koronává,
amelynek egyes elemei eltakarják a szemet, így biz to -
sítva a sejtelmes, pikáns megjelenést.

A Jelky András Iparmûvészeti Szakközépiskola a jö -
vô tanévben továbbfejleszti a mûvészeti oktatás szín -
vonalát. Iparmûvészeti képzési kínálatát bôvítve be -

vezeti a jelmeztervezô szakot. Folyamatosan törek szik
– hagyományai megôrzésével – a szakmai-mûvészi
megújulásra. MAROSI ILONA

képzômûvész

(Áthangolva. Tizenharmadik osztályos tanulók vizsga be -
mutatója. Iparmûvészeti Múzeum, Budapest, 2015. jú -
nius 11.)
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Köves Renáta:
Indonéziai sasando,

ruhamodell / 
Renáta Köves:

Indonesian Sasando.
Costume model 

mûbôr, organza,
rézlemezek / artificial

leather, organza,
copper plates 
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� TAPAS. Spanyol gasztro-design – Spanish
Design for Food címmel rendezett kiállí -
tást az Iparmûvészeti Múzeum. (Budapest
IX., Üllôi út 33–37.) A tapas a spanyol kony-
ha jellegzetes, kisebb adagokban felszol gált
elôételek és ropogtatnivalók változatos
kí nálata. A három részbôl álló kiállítás –
Konyha, Asztal, Étel – a legújabb design -
trendekrôl nyújt gazdag áttekintést. A 2015.
augusztus 6-án nyílt tárlat október 4-ig te -
kinthetô meg.

� Home sweet home szlogennel jegyzett köz -
ponti kiállítással nyílik meg a lakóterek,
otthonok világára fókuszáló 2015-ös De -
sign Hét Budapest szeptember 25-én a De -
sign Terminálban. (Budapest V., Erzsébet
tér 13.) Az idei szemle díszvendége Spa -
nyolország lesz. Tíz nap alatt a hazai és
nemzetközi designszakmát megmozgató
rendezvénysorozatban nyitott stúdió, vá -
sárlási akció, designtúrák, gasztroprogra -
mok is szerepelnek. A hazai designszakma
legrangosabb elismerését, a Magyar For -
matervezési Díjat, és a Design Manage -
ment Díjat is a fesztivál keretében adják át.

� Európa közepén – XVIII. Vásárhelyi Ke rá -
mia Szimpózium, 2015. szeptember 7–ok -
tóber 12. Az elmúlt 17 év alatt 17 ország ból
243 mûvész vett részt a Hódmezôvásár he -
lyi Nemzetközi Kerámia Központ szimpó-
zi umain. Idén 10 magyar és 5 külföldi mû -
vész dolgozhat a közelben mûködô kerá -
miagyárakban, kipróbálhatják a különbözô
anyagokat, technológiákat, égetési módo -
kat. Minden alkotótól az ott készült mû -
vek közül egyet kiválasztanak, s a Városi
Kerámia Gyûjteményben ôrzik majd. A
szimpózium ideje alatt rendezik meg im -
már 62. alkalommal a Vásárhelyi Ôszi

Tár latot, melyen 163 mûvész 252 alkotását
(festményt, grafikát, plasztikát) mutatnak
be a nagyközönségnek az Alföldi Galériá -
ban. (Hódmezôvásárhely, Kossuth tér 8.)

� Fényt hozzon… IV. – Az Ars Sacra Feszti vál
keretében rendeznek kiállítást a Vízivárosi
Galériában. (Budapest II., Kapás u. 55.) A
2015. szeptember 10. és október 6. között
nyitva tartó tárlaton festmények, grafikák,
szobrok szerepelnek.

� Lombkoronasétány és kilátó. Makó után Gyo-
maendrôdön, az Erzsébet ligetben avattak
fel egy 5 méter magasban a fák lombja közt
kanyargó, 350 méter hosszú, fából ácsolt
sétányt, melynek legfelsô szintjén 15 mé -
ter magas kilátó van. A lombkoronasétány
mellett több mint egy kilométer hosszú
tanösvény, interaktív játékok és csónaká zá-
si lehetôség is várja a látogatókat.

� „A beszélô köntös” nyomában címmel hely -
történeti kiállítás nyílt 2015. július 31-én a
küllemében és funkciójában is megújult
Cifrapalotában. (Kecskemét, Rákóczi u. 1.)
A 2016. február 28-ig látogatható tárlat a

török hódoltság korába kalauzolja el a lá to-
gatót. A Cifrapalota szecessziós épületé ben
helyet kapott képtár és múzeum éven te 22
ezer látogatót fogad, s most az Em beri
Erôforrások Minisztériuma támogatásával
szépült meg. Felújították a belsô terek egy
részét, a pávás terem közösségi térré ala -
kult, a homlokzat 80-100 kiló súlyú Zsol -
nay majolika díszeit is megerôsítették.

� X. Ötvösmûvészeti Biennále, 2015. október
8–november 8. A Magyar Képzômûvészek
és Iparmûvészek Szövetsége szervezésé ben
Klebelsberg Kunó személyisége és mun -
kásságának szellemisége elôtt tisztelgô ki -
állításra ékszereket, kisplasztikákat, reli -
efeket, használati tárgyakat vártak a mûvé -
szek tôl. A Klebelsberg Kultúrkúriában (Bu-
dapest II., Templom u. 2–10.) a megnyitó -
ünnepélyen 2015. október 8-án az Emberi
Erôforrások Minisztériuma díját, a Ma gyar
Mûvészeti Akadémia díját, különdíját, az
MKISZ díját és a Szent Eligius-díjat is át -
adják.

� Szent Korona-installáció. – A szarvasi Mini
Magyarország makettparkban, a történel -
mi Magyarország közepét jelképezô dom -
bon 2015. augusztus 20-án, az államalapí -
tás ünnepén avatták fel a Szent Korona
installációját. A 3,5 méter átmérôjû, fából
és kovácsoltvasból készült alkotás helybeli
testvérpár, Kovács Roland (ács, asztalos) és
Kovács Gergely (kovács, lakatos) mun ká ja.
A korona alá állva belátható a törté nelmi
Magyarország egésze. (Szarvas I. kül ke rü -
let, 9.)

� A magyar hoszteszek ruháját tervezô Abodi
Dóra nyerte el az Expo Milano 2015 leg -
jobb tervezôje címet.
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