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Úti kárpitok Magyarországtől
Húsz hazai művész rogott össze kolléganőjnk. Simonffu Márta kezdeménye-
zésére -, hogy könnyen Szállítható kiállítáSanyagot készítsenek közösen,
mégis egyéni módon a külföldi magyar kulturális intézetek számára, Amint
azt katalógusuk kísérő szövegéből is kikövetkeztethetjük: a honfoglaló ma-
gyarok sátrai, kózépkori főuraink és főpapjaink kárpitjai ihlették őket, Azok,
amelyekkel váraik rideg falait borították, s melyek közül a legkedvesebbeket
(kényelmi és reprezent?ciós okokból) utazásailira is magukkál vitték. Árpád-
kori írásos emlékeinkben sokszor eiőfordulnak a fali textí]iákra vonatkozó
részletek, A kódexek olykor képeken is megörökítették a korabeli remekmű-
vekeí_ Lübecki Arnold püspök említj például, hogy amikor Barbarossa Frigaest
ESZtergomba kíSérte, II], Béla királyunk sátorral kedveskedett a küldöttség-
nek, amelyben szőnyegek és nagyméretű úti kárpitok is voltak. Na4y Lalos ki-
rály idejében készült az l3óO-ból való Képes Krónika, amelyben a fa]akat bo-
rító textíliákon mértanias mustrát éppúgy fe]fedezhetünk, mint Virágokka]
vagy állatokkal díszítetteket, Mdtqósról tudjuk, hogy budai palotáját seJyem-
mel, il]etve aranyszálla1 átszőtt bársony és brokát kelmék ékesítették,

AZ úti kárpitok technikája Sokat fejlődött a századok folyamán, A tórténel-
mi Magyarországon a székeiy a sZásZ éS a törökös szőnyegek keleties típusú-
ak voltak, A nyugatiak - amelyek osztrák terüIetekrő] érkeztek - zöld alapon
festett madarakkal, vadakka] vászonból készültek.

A húsz kortárs magyar képzőművéSz köZött akik aZ,,Úti-kárpitok" viIág!á-
ró vándortárlatát összehozták -, akad texti]es, festő, grafikus, sőt olyan is,
aki a szobrászkodással kacérkodik, A hazai közönség őssze] Budapesten, az
IparművéSzeti Múzeumban láthatta bemUtatkozásukat, AZóta ezek a nagy-
méretű, ámde könnyen szállítható darabok útra keltek, a külföldi magyar in-
tézeteket ábécérendben fe]keresni, Ankara-Bécs-Berlin-London-Párizs-
Pozsony-Róma-Varsó szerepelnek a teruezett útvonalon, Most tavassza] a
húsz közül tizenhárom műVéSZ - mert ennyien fértek el a teremben - a bécsi
Collegium Hungaricum vendége volt egy hónapon át, Ez a kamaratárlat ke-
rült májUsban Szóliába, ahonnan júliusban érkezik haza. Francia földön aZ
egyéves magyar fesztivál keretében a telies gárda szerepeJ a Nancytő1 délre
fekvő Ioinville kastélyában, augusztustól decemberig,

Baikó Anikó a honi tái réSz]eteit nagyítja ki szegélyezésül .,Utak, kacatok" Cí-
mú, festett és roncsolt, műszállal iS átszőtt ponyváián, míg Hdget Ritta ünne-
pélyesen tényes, trordó műselyemre applikálta a €ótikus Madonnát, országunk
védasszonyát, ,,Patrona Hungariae" címmel. EgéSZen másképp idézi a közép-
korí r,afuna szabó zrzsébet. aki barna bőr-foltokból öSszetoldozott alapon - íégi
katedrálisok üvegablakait idézi [el , amelyek mögött a fák koronáia is felseilik,
Talán honfoglaló őseink nemezsátrai ihlették Keús?ti Gabriellát, aki az cjsi,
pogánykori alapanyagra,,A kereszt útja" címmel a korpuszt helyezi el seiteJme-
sen, natúr barnásszürkés árnyalatokkal. A bibliából indult ki Kecs[ls Agnes is
amikor az ,.Örök idő" ürügyén az első emberpárt festette brokát-selyemre az al-
mafa alatt, a bűnre csábító kígyóval és az egész kompozíciót körbefutó, dúS ve-
eetációval, nyersszínű mezőben, lila árnyalatokban tartva.

A föld,színek megannyi, meleg tónusában, temperáVal Vitte. fel a lenvá,
szonra - triptichon formájában pompeii emlekeit Kralrsovirs Eva és a sar-
kos, architekturális színfoltokba mindenki beleképzelheti a maga romvaro-
Sát, Mint Valami finoman cizellá]t, barlangbéli sziklarajz, Vagy kéZzel kötótt
óriási csipke, olyan Olalos György ,,Ezeregyszáz tél" című grafikai megoldása
- pamutta], A Csontszín alapon futó fekete vonal tovább fokozza a kompozí-
ció eleganciáiát, a nyüZsgő részletgazdagság pedig egységes felületté olvad
össze, Mjkes Kelemen iárhatott or0sz lStVán eszében, amikor a ,,Törökországi
levelek"-et komponálta, EgymáSra sarkosan fordított négyszögek. a sárgult
peígamen árnyalatai idézik fel emlékét, Bár a kézírás régiesen dekoratív, de
az erre jellemző ,,trükkök" ezúttal sem maradnak el, A sorokat hol fejjel lefe-
lé, hol felfelé állítia a művész, másrészt azírókéz egy modern töltőtoIlat fog,
anakíonisztikusa n, a vegyes techniká!ú kendőn, Polqdr Rózsa a nyomtatott
SZöVeget Variá]ja tiszta Selyem alapon, Pál apostolnak a Szeretetről írott le-
Velét imprimálta textíliá jára,

Az eddigiekkel éles ellentétben, pop-artosan harsény kolorit jellemzi
Sthéner Mlhálg |címlapunft on| tarkabarka vászon -kollázsát, amelynek di na-
miZmUSát csak tovább fokozza a formák forgataga. Témaválasztása az lndiá-
ban korábban gyakori népszokásra, az ózye1y máglyán való eJégetésére
esett, Ennek megfelelően lángnyelvekre emlékeztető színkavalkád önti el a
feiületet, Ez a ,,Tíizhalál" azonban akár a szerelem Jángolása, az érze]mek vi-
hara is lehetne, s ez az örök emberi tulaidonság, minden korban és föIdraizi
környezetben aktuáliS, érvényes,

Wagner István
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