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Cebula Anna

Textiltávlatok 
a Szombathelyi Képtárban

Közel 50 évre visszatekintve, mára bátran kijelenthetjük, hogy az 1970-ben útjára indított 1. Fal-és 
Tértextil Biennálé nagyon sikeres döntésnek bizonyult, mind Vas megye vezetése, mind pedig a 
helyszínül szolgáló Savaria Múzeum részéről. A Savaria Múzeum, mely 1970-től 1986-ig adott ott-
hont a biennáléknak, nem csak kiállító térként szolgálta a textilművészet kibontakozását, hanem 
párhuzamosan megteremtette – ami ritkaság számba megy – a gyűjtés lehetőségét a szakmai hát-
tér biztosításával, művészettörténész alkalmazásával, valamint gyűjteménykezelőt is vettek fel, aki 
a műveket gondozta.

Az 1988-től a Szombathelyi Képtárba átkerülő kiállítás sorozat, 2000-ben átalakult hároméven-
kénti rendezvénnyé. Az elmúlt 45 év alatt az első Fal- és Tértextil kategória további 4 kategóriával 
bővült: 1971-ben Iparitextil Biennáléval, amely ma már a Textil Design néven ismert, az 1975-ben 

újtára bocsátott Minitextil Biennáléval, melyet már  a következő évtől, 1976-tól nemzetközivé tágí-
tottak, az 1996-ban, a millecentenárium évében elindított Nemzetközi Zászló Biennáléval, majd az 
1998-től, mint legfiatalabb diszciplínával, a Nemzetközi Szalag Biennáléval.  

Az idei 5. Textilművészeti Triennáléra – ennek megfelelően – ebben az öt kategóriában lehetett az 
idén jelentkezni. A zsűri döntése alapján a három nemzetközi kategóriában 19 országból (Magyaror-
szág, Ausztria, Szlovákia, Románia, Csehország, Lengyelország, Litvánia, Észtország, Hollandia, Belgi-
um, Egyesült Királyság, Skócia, Dánia, Finnország, Norvégia, Franciaország, Spanyolország, Amerikai 
Egyesült Államok, Japán) kerültek be alkotások. Összesen 86 művésznek 100 darab műve, s ahogy 
korábban, a legtöbb műtárgy a miniatűrtextil kategóriában érkezett most is.

A fal-és tértextil, valamint a textil design kategóriákban, melyek hazai alkotók munkáit sorakoz-
tatták föl, ezúttal kevesebb volt az elmúlt évekhez képest a jelentkező, de témában, megfogalma-
zásban, kivitelezésben azt lehet mondani, hogy többnyire erős, ütős művek születtek.

Elsőként Solti Gizella Flóra címet viselő gobelinjét szeretném kiemelni. Az alkotás a Solti Gizellától 
megszokott finom és cizellált megfogalmazásban mutatja be a természetet. A képaláírás első pil-
lanatában tényleg azt hisszük, hogy ezzel a kárpitjával csak a természetnek állít oltárt a művésznő, 
ám ez még egy másik oltár is! Remsey Flóra az egy éve elhunyt gobelinművésznőnek is emléket 
szándékozott állítani az alkotó. Fájó, hogy közben ő maga is elhunyt alig néhány héttel a mű leszö-
vése után, így Ferenczy Noémi utolsó élő tanítványának, Solti Gizellának ez lett az utolsó kárpitja. 

Másodikként szeretném megemlíteni a tértextilek kategóriájából Vajda Mária Tegnap-ma című 
alkotását, melynek fő alapanyaga a postai bélyeg és a mobiltelefon. Munkájában a kommunikáció 
elgépiesedését szerette volna megmutatni. A levél emberközeli és romantikus voltát a mobiltelefon 
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Tegnap-ma,
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Bányász Judit
ruhái



2015/5 2015/5 8786

Cebula Anna

Textiltávlatok 
a Szombathelyi Képtárban

Közel 50 évre visszatekintve, mára bátran kijelenthetjük, hogy az 1970-ben útjára indított 1. Fal-és 
Tértextil Biennálé nagyon sikeres döntésnek bizonyult, mind Vas megye vezetése, mind pedig a 
helyszínül szolgáló Savaria Múzeum részéről. A Savaria Múzeum, mely 1970-től 1986-ig adott ott-
hont a biennáléknak, nem csak kiállító térként szolgálta a textilművészet kibontakozását, hanem 
párhuzamosan megteremtette – ami ritkaság számba megy – a gyűjtés lehetőségét a szakmai hát-
tér biztosításával, művészettörténész alkalmazásával, valamint gyűjteménykezelőt is vettek fel, aki 
a műveket gondozta.

Az 1988-től a Szombathelyi Képtárba átkerülő kiállítás sorozat, 2000-ben átalakult hároméven-
kénti rendezvénnyé. Az elmúlt 45 év alatt az első Fal- és Tértextil kategória további 4 kategóriával 
bővült: 1971-ben Iparitextil Biennáléval, amely ma már a Textil Design néven ismert, az 1975-ben 

újtára bocsátott Minitextil Biennáléval, melyet már  a következő évtől, 1976-tól nemzetközivé tágí-
tottak, az 1996-ban, a millecentenárium évében elindított Nemzetközi Zászló Biennáléval, majd az 
1998-től, mint legfiatalabb diszciplínával, a Nemzetközi Szalag Biennáléval.  

Az idei 5. Textilművészeti Triennáléra – ennek megfelelően – ebben az öt kategóriában lehetett az 
idén jelentkezni. A zsűri döntése alapján a három nemzetközi kategóriában 19 országból (Magyaror-
szág, Ausztria, Szlovákia, Románia, Csehország, Lengyelország, Litvánia, Észtország, Hollandia, Belgi-
um, Egyesült Királyság, Skócia, Dánia, Finnország, Norvégia, Franciaország, Spanyolország, Amerikai 
Egyesült Államok, Japán) kerültek be alkotások. Összesen 86 művésznek 100 darab műve, s ahogy 
korábban, a legtöbb műtárgy a miniatűrtextil kategóriában érkezett most is.

A fal-és tértextil, valamint a textil design kategóriákban, melyek hazai alkotók munkáit sorakoz-
tatták föl, ezúttal kevesebb volt az elmúlt évekhez képest a jelentkező, de témában, megfogalma-
zásban, kivitelezésben azt lehet mondani, hogy többnyire erős, ütős művek születtek.

Elsőként Solti Gizella Flóra címet viselő gobelinjét szeretném kiemelni. Az alkotás a Solti Gizellától 
megszokott finom és cizellált megfogalmazásban mutatja be a természetet. A képaláírás első pil-
lanatában tényleg azt hisszük, hogy ezzel a kárpitjával csak a természetnek állít oltárt a művésznő, 
ám ez még egy másik oltár is! Remsey Flóra az egy éve elhunyt gobelinművésznőnek is emléket 
szándékozott állítani az alkotó. Fájó, hogy közben ő maga is elhunyt alig néhány héttel a mű leszö-
vése után, így Ferenczy Noémi utolsó élő tanítványának, Solti Gizellának ez lett az utolsó kárpitja. 

Másodikként szeretném megemlíteni a tértextilek kategóriájából Vajda Mária Tegnap-ma című 
alkotását, melynek fő alapanyaga a postai bélyeg és a mobiltelefon. Munkájában a kommunikáció 
elgépiesedését szerette volna megmutatni. A levél emberközeli és romantikus voltát a mobiltelefon 

Vajda Mária:
Tegnap-ma,

2014

Bányász Judit
ruhái



2015/5 2015/5 8988

berobbanása szorította ki, ami ugyan meggyorsította az információáramlást, ám elvette a különbö-
ző formájú, alakú és színű, bélyegekkel ellátott, változatos levelek klasszikus örömét.  

Nagyon szép, precíz kivitelű munkával jelentkezett a triennáléra Söptei Eszter. Az origami techni-
kához hasonló módon, textilből készített Halgeometria című térkompozíciója ismétlődő világos és 
sötétkék motívumok sokasága.

Az 5. Texilművészeti Triennálé Imago témájához igazodva, Pápai Lívia márkás, színes ceruzákból 
alkotta meg három darabos Átalakulás címet viselő ceruza szőttesét. A háromdarabos munka mind-
egyike más-más módon van „megszőve”, összeillesztve apró gumik segítségével.

Pázmány Judit Párhuzamos világok című műve, légies, szinte úszik a Képtár éterében. Hozzá 
hasonló Orient Enikő fém kör kereten organzából készült, mandalához hasonló domborított textilje. 
Bár egyenesített drótokból készíti alkotásait T. Doromby Mária, mégis nála is a légiesség dominál, 
különöse, ha a Fuga című művét tekintjük.

A textil design kategóriában ezen a kiállításon is láthatjuk a ruháknak, az öltözködésnek kétféle 
megközelítését. Vannak olyan bájos, 2-3 darabos kollekciók – pl. Bányász Judittól –, amelyek nagyon 
is hordhatók és vannak olyanok, melyek inkább ruha-szobrok, mert anyaguk, terebélyességük, 
anyagtöbbletük, esetenként uszályuk miatt nem alkalmasak hordásra. Az idei triennálén az előző-
ekhez képest az öltözködési kiegészítők nagyon kis számban szerepelnek, alig van táska. Cipő és 
ékszer pedig nem is szerepel a bemutatkozáson.  A lakástextilek pedig, a textilgyárak megszűntével, 
a hosszú évtizedek során teljesen kikoptak a kiállítóterekből.

A nemzetközi kategóriákra áttérve elmondhatjuk, 
hogy nem hiányzik belőlük a lendület. Az ötletesség, a 
témafelvetés most is sokféle, hiszen mindenki más. Mást 
akar, mást tud, más foglalkoztatja. Vannak olyanok, akik 
a természethez nyúlnak vissza, vannak olyanok, akiket 
a napi politika érdekel és miniatűr textiljük egyfajta kis 
fricska a kor kérdéseire. Vannak olyanok, akik a nagy 
munkák megalkotása előtt kicsibe tervezik, kivitelezik 
az elképzelésüket. De akadnak természetesen olyanok, 
akik csak ebben a kicsi méretben szeretnek alkotni. 
Vannak tömör és transzparens munkák, durva és finom 
kivitelűek, vannak színesek és monokrómok, készültek 
természetes anyagokból és mesterségesen létrehozott 
alapanyagokból egyaránt kiváló alkotások. A paletta 
most is nagyon széles. Kiemelném ebben a kategóriában 
a finn Tammi Minamarina Egy úriember című alkotását, 
mely gallérok sorát mutatja be egymásra fűzve, valamint 
az ausztriai Pock Gernot Kiégetett textil minijét, amely egy 
repülő pillangókkal teli kertet imitál.

A zászló kategória az idén több alkotást vonultatott fel, 
mint a 4. Textilművészeti Triennálén. Itt az erdélyi Orbán 
Anna Mária Törékenység címet viselő munkáját szeretném 
megemlíteni, melyben az emberi élet sérülékenységét 
kapcsolta össze a selyem finomságával. Hasonlóképpen 
szól az emberi életről, annak első kilenc hónapjáról  Kis 
Iringó Kilenc hónap című alkotása, mely az anyaméh-
ben alakuló ember-palántának a változását, kialakulását, 
imágó-ját mutatja be.

A szalag kategória, legfiatalabb lévén, még ki kell, hogy 
forrja magát, még meg kell, hogy szeressék és maguké-
nak érezzék a művészek ezt a műfajt. Itt Zachar Viktória 
alkotása volt számomra a legérdekesebb, a krokodilhoz 
hasonló, hajtogatásos technikával készült szalag.

Befejezésül leszögezhetjük, hogy a 2018-ban 50 éves 
jubileumát ünneplő avantgarde textilmozgalom mit sem 
vesztett erejéből, azonban komoly munkát jelent majd a 
szakmával foglalkozóknak, hogy újabb textiles generá-
ciókat neveljenek és állítsanak csatasorba, mert sajnos 
sok kedves, tehetséges művészünktől kellett az elmúlt 
években elbúcsúznunk örökre.

Kis Iringó a zászló enteriőrben

Söptei Eszter: 
Halkgeometria,

2014
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