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Gesztusokban és színharmóniában 
lakozó szeretet
Kerekes Gyöngyi művészetéről

Jelentős változás a 20. században a művészetben az, hogy a 
személyes arspoetica bejelentése vagy a megjelenés a művé-
szeti színtéren performance-ban történik. Az új műforma 
különösen alkalmas egy új jelenség: a nőművész bejelentésé-
re. A performance konceptuális természete magyarázza a jel 
értékű, (szexuális) jellé tömörített-redukált elemek haszná-
latát (például a közepén nyitott mandala-formáét, ami 
egyébként világ- és személyiség-szimbólum), melyeket a leg-
tisztább/egyszerűbb valójában: saját meztelen testével jelen 
lévő művész rak ki/rendez el, például egyenletes sorban. 
Őszinte, egyenes, közvetlen. Paradicsomi helyzet?

1984-ben Kerekes Gyöngyi nőként, textillel – egy sajátos, 
helyi változatával: a csergével – foglalkozóként mutatta be 
magát. (1983-ban diplomázott a kolozsvári Ion Andreescu 
Intézet textil–divattervező szakán.1) S mivel az ő textil-jele 
„mobil”, bárhol létrehozható/előadható vele a női, nőművé-
szi azonosságtudat (anyagiságában, testben, tiszta gondolat-
ban és rendszerben). Ennek a „női munkának” ugyancsak 
megvan a maga 20. századi művészeti (és korábbi, gyakorla-
ti) hagyománya. A textil az eddigi életművét bemutató kata-
lógusban önálló műtárgyként még sincs jelen. Azaz egy jó 
évtizedes öltözék-, illetve színpadi látványtervezői tevékeny-
ség dokumentumai hiányoznak. Vajon miért?

A technikai, illetve funkcionális alapon elkülönítve kanoni-
zált „vizuális művészetek” közösségét kereste volna rögtön, 

a saját út kezdetén? Azaz a művé sze-
tet, amit ráadásul oly sokszor kifor-
gatott a valójából a 20. század nyuga-
ti történelme? És aminek egységét 
oly sokféleképpen kísérelték és kísér-
lik meg maguk a művészek rehabili-
tálni új műformákkal vagy más kul-
túrák művészetfogalmának és gya-
korlatának átvételével? Vagy egysze-
rűen a saját ars poetica pontosítása 
távolította el a – mai szóval – kreatív-
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 1.  Tudvalévő – legalábbis Szőcs 
Géza 2014-es előadása után 
–, hogy a Kolozsvárt a 16. 
században meglátogató kré-
tai Jacobus Paleologus 
Kolozsvár mennyei mását 
úgy írta le, ahogy a világ 
ősrobbanás előtti őspontját 
szokás, melyben minden és 
mindennek mindenféle lét-
módja együtt van. Szőcs 
Géza: Terek-a-terekben opti-
kák. Művészet és tér. Ham-
vas Béla-konferencia, Bala-
tonfüred, 2014. Tempevölgy 
könyvek 15. 25.
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nak, a – modern terminológiával – 
dizájnnak nevezett területektől? Az 
az érzékenység, amely a szövésben és 
az anyagban többet látott, mint eszté-
tikai és használati (esetleg képzelet-
fejlesztő) értéket.

Ám – rajzban – jelen van a textil. A – 
feltehetően – természeti eredetű 
anyagból (a fonálból): az egyenletes 
ritmusban kifeszített láncfonalakból 
és az alájuk-föléjük bujtatott vetülék-
fonalakból készülő szövet kiragadott-
kinagyított részlete (1984), a fonalak 
fotóját közéjük applikálva(?), világ-
szövést sejtet (amint a test-mandala 
folytatható, nyitva hagyott sorozata 
is világot – nőit – épít), akár metafizi-
kai, akár mitikus karakterrel (ahogy 
a párkák sorsfonalát Pénelopé, az 
asszony az idő és a szerelem metafo-
rájává dolgozta át) vagy tiszta racio-
nalitással: íme, „adva van” a fonál és 
a szövés.

A szövés geometriája, ritmusa és 
struktúrája csupasz vizua li tás ként és 
világértelmezésként ugyancsak adott 
már az 1980-as évekre: a képzőművé-
szet számtalan változatban, műfor-
mában és jelentéssel(?) prezentálta 
akkorra (természetesen nem a szö-
vés, hanem a geometria, a ritmus, a 
struktúra egyetemességéből kiindul-
va), és a textilművészek is igazodtak 
ezekhez: kész textilek sorozataiból 
térkonstrukciók, térbeli folyamatok, 
térformák álltak össze. Kerekes Textil
modulja (ugyancsak 1984) ennek ábrá-
ja. Azonban hiába az elvben végtele-
níthető és az anyagok tulajdonságait 
felfedő sorozatok, ezek logikájából 
hiányzik a „másik oldal”: az élő 

anyag és az élő test (munka), a maga komplexitásával (a 
véges és a végtelen biofizikai, pszichológiai tudatának, érzé-
sének állandó drámájával). Egy 1989-es, az Olaszi temetőben 
lezajlott akciójával a művész ezt a hiányt pótolta: textillel 
kötözte be egy fatörzs „sebeit”, s az ojtásnak – gyógyításnak 
(majdnem, de inkább szimbolikusan) megfelelve friss, zöld 
faleveleket bujtatott (még akkor is!) a kötésbe. E természet-
művészeti (természet- és életvédelmi) akció gyakori a nőmű-
vészek körében, Kerekes Gyöngyi azonban a helyi (románi-
ai) diktatúra miatt elvándorolt barátokra, jelenlétük biztosí-
tására gondolt a halottkultusz (fa – fejfa – életfa) szimboliká-
jának hagyományai szerint.

A dokumentumfotón rögzített akciót 
rajz követte (és előzte meg): falevelek 
minuciózus rajzai (Herbárium, 1988–
1991, akvarellel, színes tussal), előbb 
még pszeudo-növénytani vagy 
pszeudo-geometriai rendszer szerint, 
számjegyekkel a matematikai végte-
len lehetőségét is beépítve a képbe. 
De egyre inkább csak a levélre, a 
tulajdonságaira koncentrált, s vele – 
az élő szövettel – mutatta meg a világ 
alapvető jelenségeit: a létezést 

Mobiltextil,1986,
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(árnyékkal megerősítve) és a hiányt (üres – fehérrel festett – 
formával), keresve, érzékletessé téve az értel müket-össze-
függéseiket (1989). Ez az Út (a Tao): a világ szellemi lényegé-
nek (egységének, teljességének, végte len jé nek) imaginatív 
megismeréséé és festői (élő mozdulaton, anyagon keresztül 
való) prezentálásáé ugyancsak a 20. század elején manifesz-
tálódott az európai művészetben, Kan dinszkij képeiben és A

szellemirőlaművészetben című könyvében. A módszer: a 
meditáció időközben beépült a Nyugat ön- és világismereti 
tréningjeibe, a festészetben (és más művészetekben) azon-
ban a keleti tradíció (amelyben az egyéni szerzőség nem is 
annyira lényeges) és különböző európai variánsai segítettek 

megőrizni-megerősíteni a művészi 
alkotófolyamat komplexitását.

Ennek jegyében került Kerekes 
művé szetében – egy keskeny, hosszú-
kás, a mandalára emlékeztető „kard-
levél” elfektetésével – a kép szövete, 

„berácsozása” helyébe a tájképszerű-
en nyitott (meditatív) képmező, mely 
előhívja a festői aktivitást, oka ennek 
(Hamvas Béla értelmezése szerint) s 
egyúttal a színtere is. Az 1990-es évek 
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tehát a kalligráfiáé, mellettük azon-
ban – a természetművészeti és texti-
les vonzalomnak köszönhetően – 
összevarrt falevelekből kép-formátu-
mú, Efemer tárgyak is készültek, az 
élő (létező és elmúló), valamint a 
műalkotás és a szellemi világ egybe-
tartozásának konkrét megtapasztalá-
saként. Ha a varrást meditációnak 
fogjuk fel (és miért is ne, a női munka 
ilyen), az aranyló, napkerék formába 
(egy szimbólumba) összerakott medi-
tációs objektum (1995) éppúgy, mint a 
négyszögű képformát kitöltő, sötét 
variánsa a dualitásokkal (fény és 
sötétség) telített (nyugati) gondolko-
dás próbája. A falevélben azonban 
találkozik a két erő: a falevél az élet, 
az Egész bizonyítéka, amint azok az 
élők megnyilvánulásai (például a 
gesztusok és tradíciójuk) is.

Ez a kettősség egyidejűleg a képző-
művészet (formai) problematikája-
ként is megjelenik Kerekes Gyöngyi-
nél. Különösen Azegyensúlykeresése 
című képsorozatban (1992–94), 
melyen geometrikus formák (a ren-
dezettség jelei) ötvöződnek nyugta-
lan, egyedi kalligrafikus jelekkel. Az 
akvarell hatású színes tusfestménye-
ken ráadásul a festékanyag önálló 
életre is kel: terjed a papírban. Egy-
két lapot kivéve (1993–94-ből), melye-
ken határozottabb fekete pont is fel-
tűnik. Ha ez azonos a Kemény Kata-
lin által leírt ponttal a Hamvas Bélá-
val közös, Forradalomaművészetben 
című könyvükben,2 akkor nem más, 
mint az őspont, melyből a felismer-
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 2.  Budapest, Misztótfalusi, 
1947. A szellemtudományt 
magyar nyelven művelő 
szerzőpáros, különösen 
Hamvas Béla néhány műve 
más kelet-közép-európai 
nyelveken is olvasható.



42 43

hető törvények szerinti világ született. (Utal erre az aranyló, 
kozmikus spirállá fejlődő pont a korábbi képen.)

Az áttetsző, színes és átlátszatlan, fekete kalligrafikus ele-
mekben dús festészet 2000 körül, a máig nyitott Spirituális
kertek sorozatban körformába „rendezetten” él: a kör éppúgy 
a megfigyelő „szeme” (akár a mikroszkóp lencséje), mint a 
világmindenség ismert foglalata, vagy a pont kiterjesztése, 
láthatóvá téve az ősvilágot (vagy a mennyei Kolozsvárt, 
amit Paleologus így írt le: „nem volt fáradtság, sem nehéz-
ség, s nem volt lehetetlen, hogy számtalan ember egyetlen 
helyen, s egyetlen ember számtalan helyen legyen, s hogy 

jobbra legyen, aki pedig épp baloldalt 
volt, és balra, aki jobboldalt, s fenn 
legyen, aki lenn volt, s lent, aki fenn, 
s ugyanígy elöl és hátul, s mindez 
ugyanabban a pillanatban megtör-
ténhetett”3). Kerekes életvilág-imagi-
nációja féktelen és varázslatos.

Ám közben – ugyancsak máig tartón 
– működik benne a másik erő, ami 
a(z európai) festővé váláshoz nélkü-
lözhetetlen tudásé: a színeké, a szín-

Aközéppontnyugalma,1993,
akvarell,papír,60cm

Spiráll,1993,
vegyestechnika,papír63 × 90 cm  3.  Szőcs i.m. 25.
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rendszereké, melyek a színviszonylatok alaptörvényeit is 
tartalmazzák. (Feltételezhető, hogy a 2000-es évek elején 
vállalt színtan-oktatói munkájával is összefügg ez az érdek-
lődése.) Goethétől kezdve optikusok-fizikusok és kémikusok 
sokasága foglalkozott a szín összetett jelenségének tudomá-
nyos feltárásával, jóllehet épp ez a terület sosem látható át 
véglegesen, hiszen valójában maguk a festők, az igaziak, 
minden művükkel új színkapcsolatok létesítésére is vállal-
koznak: kísérleteznek. Kerekes Gyöngyi közéjük állt. Egyút-
tal, persze, a fegyelmezettebb, vászonra – ha nem is olajjal, 
de – akrillal festés szabályait is meg kellett ismernie. E sok 
„törvény” előbb a hagyományos, szögletes képformába 
illesztett kör (a két alapforma) szabályos-geometrikus (négy-
zettel és körrel való) metszéseivel foglalkozott, majd az 
önálló, szögletes és körformátumú képmezők már csak lát-
szólag szabályos metszéseivel szabadjára engedte színfantá-
ziáját is: a természetéhez közelítette. Némelyiküknek az 
Írisz címet adva a színkörben egymással szembeni vagy a 
színsorban egymás melletti színeket és árnyalataikat, eltérő 
valőröket hozott össze, tulajdonképpen a színeket tekintve 
is megteremtve így azt az életteli szabadságot, amelyet 
korábban a gesztusainak is megszerzett a kalligráfia tudo-
mánya révén.

Ajánlom tanulmányozásra mindenkinek Kerekes Gyöngyi 
összefoglaló katalógusát, mely végigkíséri fordulatokban 
látszólag gazdag, személyes bátorságát tekintve mégis követ-
kezetes és egyenes útját. Felvértezve tapasztalattal és tudás-
sal a képi vizualizáció két nagy hagyománya terén, bizalom-
mal a természeti és szellemi világ teljessége iránt, érzékeny-
séggel mind a legapróbb, mind a legsúlyosabb jelenségekre, 
melyek megadatnak az embernek, legalább egy, a művészet-
történész számára megválaszolhatatlan kérdést mégis fenn-
tart: honnan az a szeretet, mely a legelső munkája gesztusá-
ban éppúgy benne van, mint az eddig legutolsó éteri szín-
harmóniájában? Lehet, hogy a Paradicsomból?

OgataKoriparafrázis,1991,
paraván,istalláció,vegyestechnika,papír,fa,200×200×5cm
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