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Az 1990-es években a kortárs művészetben új
műfajként jelentek meg a falvédők. Tipikus
posztmodern jelenség ez: a hajdani kispolgári-népi
kultúra spontán aktualizálása. Szabó Eszter Ágnes
egyik munkája – az 1998-ban készült „Nagymamám,
Zalai Imréné találkozása David Bowieval” című
falvédője váratlan sikert hozott: egy kiállítás erejéig
New Yorkba is eljutott, s csak egy hajszál választotta
el attól, hogy maga a pop-bálvány is jelen legyen a
kiállítás megnyitóján – legalábbis a média tudósítása
szerint. Az alkotás aztán felbukkant közösségi
oldalakon, reprodukciókban, városban és vidéken
egyaránt. És a falvédőn szereplő nagymamából is
sztár lett. A sztárok – napjaink majmolt és irigyelt
efemer színfoltjai a falvédőkre költözve több
művésznél is egyfajta pátosztalanításon esnek át.
Folytonosan pezsgő-nyüzsgő csillogó életükből
csendes, unalmas egyszerűségébe merevednek, az
Erzsi és Mariska nénik szorgos és meglepetésektől,
fergeteges eseményektől mentes világába térnek.
A módszer alkalmas rá, hogy a művészek a jelenkor
kritikáját adják, és egyben a naiv művész álarca
mögé bújva híressé tehetik a kompozíción szereplő
„átlag” – vagyis a média látókörén kívül eső,
ismeretlen – embereket. A kortárs falvédők
többségükben természetesen ironikus, elidegenítő
felhanggal közelítenek tárgyukhoz, s a hajdani
közhelyes, örökérvényű bölcsesség-plakátok helyett
az aktualizáció eszközeivé váltak.
Szabó Eszter Ágnes szövegben és képben is né-
mileg eltér ettől a fő vonaltól, kevésbé követi a fal-
védők eredeti lágymeleg közegét. Inkább játékos,
mintsem kritikus-ironikus attitűddel közelít a témá-
hoz. Amikor Űrhajós és kecskepásztor énje találko-
zik a falvédőn, az egyfajta abszurd játék. Ahogy
maga is fogalmaz „a múlttal való játéknak nap mint
nap részesei vagyunk, hétköznapi munka közben,

kertművelés, főzés vagy rajzolgatás, naplóírás köz-
ben, jó ezt észrevenni, megfigyelni, kísérletezni
vele. A művészet ilyen értelemben hétköznapi lét-
szükséglet.” Szabó Ágnes Eszter falvédői első pil-
lantásra leginkább Pittmann Zsófi munkáihoz
köthetők, nem csoda, hogy voltak, akik a David
Bowie-falvédőt is neki tulajdonították.
Pittmann Zsófi talán a legismertebb és legelköte-
lezettebb hazai falvédő művész. Nemcsak az eredeti
falvédők szemléletmódjának minél pontosabb meg-
őrzésére törekszik, de a hímzéseken az eredeti öl-
téstechnikát is használja. 2013 tavaszán, a Gaál Imre
Galériában megrendezett kiállításán a falvédő témák
széles skáláját vonultatta fel: népszerű popsztárok
és dalszövegrészletek, közismert film és reklámala-
kok, szlogenek, irodalmi idézetek adtak találkozót
napjaink egyéb kategóriás sztárjainak. Kiállításának
megnyitó személyeit is úgy választja, hogy az része
legyen az általa képviselt image-nak. A kiállítás szá-
mára nem csupán falvédőinek bemutatása, hanem
egy újabb autentikus installáció, melynek a megnyitó
is fontos eleme – egy komplex kortársművészeti
show részeként. Pittmann Zsófi sokféle verzióban
kapcsolja a falvédők eredeti kompozícióját, illetve
egy-egy elemét és szövegét a mai kor közismert vi-
zuális toposzaival. Régi és új megcserélős, kicsit cini-
kus, kicsit elidegenítő, s nem mindig nevetni való
játéka zajlik ezeken a gyakran egyéb tárgyakkal is ki-
egészített munkákon. Az „Utolsó vacsora” című,
2007-ben készült installációján a terített asztalra he-
lyezett közönséges fazék egy arisztokratikus anamor-
fózis hordozójává válik. Az installáció felé történő
nyitás mellett a művész a falvédő és a klasszikus ér-
telemben festett felület kontextusait is keresi. Ennek
egyik példája a „Házi áldás” című munkája.
A falvédő és más műfajok, klasszikus művészettör-
téneti toposzok társítását vizsgálja az eredeti falvédő
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A  KONYHÁTÓL  A  MúZEuMIG

„Szerintem mindig izgalmas, amikor hétköznapi tevékenységek kerülnek

mûvészi kontextusba, például a gyümölcsszedés és a befôzés.”

(Szabó Eszter Ágnes)
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Kiss Katalin falvédő-képei



közegétől és stílusától leginkább eltávolodó
Kiss Katalin. Falvédő-képei kemény vonalakkal
megoldott, strukturált, expresszív hangvételű
kompozíciók, amelyeken a hímzés szerkezete,
az apró öltések hiánya az íves formák helyett
éles, szögletes, merev, technicizált alakzatokat
teremt. Számára a falvédő a textilművészet tör-
ténetének egyik, ha nem is exkluzív leágazása,
s így nem szentségtörés kapcsolatba hozni
a klasszikus falikárpittal. Meg is teszi a Hölgy
egyszarvúval című sorozatában, melyre a többi
munkájához hasonlóan, a szöveg és a kompo-
zíció tematikája, hangvétele közötti éles kont-
raszt jellemző. Míg az alkalmazott grafikusként
végzett Pittmann Zsófi, a „falvédőnő” teljes egé-
szében falvédőművészként tevékenykedik s így
közismert, Kiss Katalin számára ez a terület csu-
pán munkásságának egyik etapja.
Szabó Eszter Ágnes, Kiss Katalin és Pittmann Zsófi
mellett Rácmolnár Sándor és Hetényi Judit élet-
művében is megjelennek a falvédők. Közösen ké-
szített sorozatukban elsősorban reklámszlogenek,
brandnevek szerepelnek: Henkel, Coca Cola, Camel.
Az enyhén erotikus beütésű „Call me!” című mun-
kán középen tűsarkú cipős meztelen nő látható
a falvédő két sarkából induló virágmotívumok átló-
jában. E reklámplakátként értelmezett kompozícióik
paradox báját a szlogen vagy márkanév és a „fal-
védő stílus” közötti ellentét adja.

Úgy tűnik a falvédő a sík falról a térbe is kilépett,
amikor a nosztalgiázás jegyében Németh Anikó
2008-as nyári kollekciójának egyik főszereplője lett.
Az elmúlt évtizedekben több kortárs művész nyúlt,
a falvédő immár lezárult világot őrző, ám kétség-
kívül inspiráló médiumához. Néhol erőteljesebb
kontrasztot teremtve, néhol szinte illeszkedve
az eredeti kompozíciók karakteréhez, de mégis
mindannyian megtartották a falvédők igazi
feelingjét. Legtöbbször a manapság reneszánszát
élő naiv művészet nyelvén aktualizált kompozícióik
témái az intim belső körből, a családi és vallási élet
csendjéből a harsány külvilágba a kifelé élő
hangzavarba, a folytonos újdonságra éhes
médiavilágba helyeződtek.
A falvédőknek ma már nincs helyük a konyháink
falán. Továbbélésük egyetlen lehetősége a nyil-
vánosság új értelmezése: reprodukálás, publicitás,
kiállítás.
Ki gondolta volna a hatvanas években, hogy eljön
még az idő, amikor a nagymama vagy a szomszéd
néni tisztességben megavasodott, gondosan
hímzett bölcsességei a konyhának búcsút intve
galériák falain kezdenek új életet a változásokra
nyitott közönség örömére. Pedig így lett. A falvédők
számos társukkal együtt a pop art szellemében
újraéledtek sokféle változatban. Ebben az esetben
a siker garantált, mert a falvédő még ma sem szorul
igazán népszerűsítésre. Néprajzi múzeumban,
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Rácmolnár Sándor –
Hetényi Judit falvédője
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helytörténeti gyűjteményekben, skanzenekben is
mindig örömmel nézegetjük őket. Nem okoznak
fejtörést, nem hoznak kellemetlen helyzetbe.
Nosztalgiázásra hívnak, egyszerűen és érthetően
közvetítik bugyutácska és mára már meghaladottnak
vélt igazságaikat. Amolyan kedves giccsek. Biztos,
meghitt családi életről, szép szerelemről és
csalódásról, a női szerep örök értékeiről üzennek.
Ügyes kézzel, gondosan kivarrt egyszerű
kompozícióhoz társul az általában moralizáló,
olykor egy slágerből, magyar nótából, operettből
vett szöveg. Tévedünk, ha azt hisszük, hogy az őket
tápláló életérzés immár véglegesen a múltba
veszett . Manapság csak a közeg, a kulissza
változott . A konyha falán nincs falvédő, nem

készítünk sorozatban díszpárnákat, hímzett terítőt,
de vannak nekünk helyette szappanoperák,
vetélkedők, valóságshow-k. Sőt egyes sorozatok
szereplői valóságos emblémaként épülnek be
a köztudatba. Egyszóval a falvédő tematika
számára ma is szabad a pálya. Ezt bizonyítja
a különféle falvédő feldolgozásokból rendezett
kiállítások töretlen népszerűsége is. Persze
leginkább csak itt a mi köreinkben, Közép-Kelet
Európában. Mert ez a falvédő jelenség a mi
specialitásunk. Néprajzi szinten és a kortárs
képzőművészetben egyaránt. Aztán a belőlük
készült kiállítás már mehet nyugatra, keletre. És
jöhet (jöjjön is!) a siker, az elismerő mondatok,
hogy legyen mit írni a falvédőre.

Rácmolnár Sándor –
Hetényi Judit falvédője

Németh Anikó ruhatervei


