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Círnlapunkhoz

Áttűnések térben és textilben
Píii,{li Annát - egy-egy rövidebb periódust leszámítva - mlndig is a szálak,
a természetes anyagok s a hozzáiuk il]ő, rendelhető SZöVéSi stíuktúrák
foglalkoztatták; ezen beiü] kitüntetett szerepet szánt a lenfonalak nyers,
tiszta szépségének, A Pauli-féIe textíliák méftéktartóan Visszalogottak,
elegáns, puritán megjelenésűek, nem utánoznak trendeket, divatokat,
Karakterüket nem annyjra a mintáZatuk, sokkal inkább anyag és szerkeze-
ti minőségük határozza meg

Nála a tervezés már a fonalak kiválasztásánái kezdődik: ha nem talál
íz]ésének megfelelőt, akkor maga céInáztatja, készítteti azokat. Számára
íontos a keverési arányok meghatározása, mint ahogy előre ki tudja szá-
mítani azt is, miképpen hat a fehérített 1en, vagy a seite]mes fényű se-
lyem textúrája a festetlen, nyers szálak együttesében, Fekete színű felve,
tőláncot haszná], ez ad mélységet a lenfonalak tónusainak; a szövésfaj-
ták sűtűsödő-ritku Ió váltogatásával pedig egyszerű, magátói értetődő
mintázatot komponál, Ez a folyamat a művésznél pontosan megterve-
zett, de mégis olyan evldens, mintha a természet maga alkotta volna
TextiIjeihez hasonIót talán a lekaszált tar]ók, rétek, vagy a messze elnyú-
ló barázdáIt földek 1átványában ismerhetünk fel igazán.

ló megflgyelő, de nem csak a terméSzet anyagi struktúráiból tanu].
Hangsúlyt ad aZ áttetsző felületeknek, a szűrt fényeknek, a Vetett árnyé-
koknak, gondol a selyemszálakon megcsillanó fe]ületekre is, Paulj Anna
textilkompozícióit, terveit látva, azt kell gondolnunk, hogy személyében
nemcsak a textilanyag tervezőjét tisztelhetjük, hanem a vizuális tapaszta-
iatokban jártas térformáló művészt is, Munkája nem fejeződik be a szö-
vőszékről levágott matériák kikészítő műVeleteinél. Ő olyan textíliákat,
drapériákat hoz ]étre, amelyekkel konkrét tereket képes megformálni, sa,
játos atmoszférát sugározni. Textiljei harmonikusak a térrel, nem uralni
akar]ák azt, hanem adottságaihoz igazodva új minőséget teremtenek.

ltt most tanúi lehetünk egy ilyen akciónak, s Pauli Anna komplex gon-
dolkodását követve felfedezhet|ük és értelmezhetjük a textiltervezés és
térformálás nagi,vonalú gesztusát,,,

Szilvitzky Margit
Baitai kíszló fe]Vétele

Elhangzott a xII. ke.ületi Heglvidékt Galériában I99E. ápritts 22-én, Pauli Anna
textiltervező lparmíívész kiállításának megnyitóián.

Pauli Anna l944-ben született Tolnán. A pécsi Műv&zeti C,imnáziumbűn érettségi-
utt, maid a MaqL|ar lparművészeti Főshola Textil Tanszékéneft szövött szahán szenetI
diplomát I97l-ben. )elenleq eqqetemí docens. Munkáit több mint ötven hazai és nemzet-
közi kiáIlításon mutatták be, aTextilmívészetí giennálé többszdrijs diazlttid. Míívei meg-
taldlhatók szár,los hazai és külfdldi köz- és magángyíjteménuben, pddául Beaux Art
Museum Franciaország, Kulturális Minisztérium, Szombathelq savaria Múzeum,Ipar-
művészeti Múzeum. lelentősebb beruhdztisi munkáL Európa Szálló, Budapest, Béke
szílló, Budapest í1975), EXp| SzálIó, Budapest, Iíiúsáqi Ház, Gödöllő |l98o), Lenau
Ház, Péts, Hotel FIóidn, Mosonmaggaróvdr {1988), K1lpinq Hdz, Balatonfenqves
(1993). 1986 óta a szentendrei Péter-Pál calóia művészeti vezet6e.

E LAPSZÁMUNK MEC]ELENÉSÉT
a Nemzeti KulturáIis Örökség Minisztériuma,
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