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Cfunlapunkhoz

L. Dobos Klára gobeliniei
Különös, hogy több évszázados, nagy európai hagyományai ellenére a
gobelin, Magyarországon igazán csak e század elején, a gödöllői műhely
kivirágzásakor majd Fercncza Noémi munkássága nyomán vált meghatározó műfajjá.
A gobelin jellemzően díszítő feladatokat teljesített, maid textilműVé,
szetté tágult, s később tér-textilként is megielent, A XX. századi ember
drámáit, konfliktusait és feszültségeit jellemzően más textiltechnikákkal,
módszerekkel lelenítették meg,
L. Dobos Klára - ritka kivételként- olyan alkotó, aki a gobelin finom
szépségekkel teli textiltechnikáiát drámai mondandók kifejezéséreis alkalmazni tudja, Olyan témák megszövésére is vállalkozik, amelyeket más
képzőművészeti technikával igen nehéz ábrázolni, Az emberiség világméretű és megoldásra váró gondjaihoz ,,szól hozzá". Legszívbemarkolóbb
munkái egyben arról tudósítanak, hogy a világ éfiékeketiS tartogat, s azt
sugalliák, hogy érdemes megküzdeni a ránk zúduló gondokkal,
Az elmúlt években lassú súlypont-áthelyeződés figyelhető meg mun,
kásságában, ahogy ezt a Karinthy Szalonban februárban megnyílt kiállí,
tásán iS láthattuk. Úiabban elvont kompozíciókkal is jelentkezik, Az indulat, a feszültség, az ütközés, a robbanás képi jelekkel történő kifeitése
mellett, egyre jobban vonzza a tefmészet, melynek ihletéséremár-már
impresszionisztikus frissességíí,különös opálossággal teli gobelineket
készít,Még a zenét is megkísérli, s képes megszőni! Egyik legsikeresebb
művének Schubert HaIál & a láw4ka című - sejtelmes, titkokkal teli és
méiységesenszomorú - ciklusáIa készítettmunká|át tartom, amelyben a
hallható és a látható harmonikus egységgé szintetizálódik, Az elvágyódás és ez sajátos harmónia-keresés érhető tetten más munkáin is, a Fuvallaton, a Tavaszon, a Tenqer ízintsón című is, ,. S hogy a gobelin-technika
poltrékészítésreis alkalmas, arra az egészen kiváló Pállua Celesztin című
műve a bizonyíték,amelyen ez a mediterrán személyiségűfestő ieazi íer,
mészeti térben ül, holott semmi beazonosítható naturális táIgy nem látható a gyónyörűen szőtt gobelinen,
L. Dobos KIára munkái a természetről vallanak, annak szépségeiről, s a
fáidalmas, a tragédiákon túli egyetlen-egyszeri létről, Technikája a lehető
leghagyományosabb, de szellemi érzékenységével,színeinek, árnyalatainak tünékeny átmeneteivel, motívumainak személyességévelegyéni felfogást telemtett. A gyapjú mellett alapanyaga a selyem, a cérna, a pamut
is, Színvilága és színátmenetei igen gazdagok, Festői képteremtésmutat,
kozik meg művein.
L, Dobos K]ára pályáia küzdésekkel teli- Szakmai munkájában az önképzésnekés az intenzív ismeretszerzésnek mindig nagy szerepe volt,
Mindebből azonban nem teíemtődne gobelin-művészet, ha nem párosulna tehetséggel, ötletgazdagsággal, elmélyültséggelés alapossággal
is,

Feledy Balázs

Címlapunhon L. Dobos KIára ,,Kalapos nő" című alkotása
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támogatta,

L- Dobos Klára textiltewüő iparművész Németországban szüIetett. Debrecenben érett,
ségizett, Budapesten textil-íestő képesítéstszerzett, graftkusftént dOIgOzOtt- A szöl)ósben
számos e\árást, tethnikát dolqozott ki. Húsz éve qobelint készít.Munkíjdérta Pállqa
Celesztin páIqázat különdíiát nuerte el. Fontosabb eEJéni hazaí és külíöldi kiállításai,
|979 Yásárosnamény, 1980 Budapest, országos onkológiai Intézet, |988 M0,
sonmagtlaróvár, 1992 Úipest Caléria , 1993 Sopron , Szekszárd, , Debrecen , Bonyhád ,
1994 Fészek Míhlészklub,|999 Széftesfehérvár, 2000 Budapest XL fterüIet, Kaintha
Szalon. Németorsaág, |apán, Ausztria.

