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Die G o b e l i n « Noémi
Ferencxys
sind ein Beweis
ев unbegründet
ist, яwischen
der bildenden
Kunst
und dem
Kunstgewerbe
eine
*u *lehn, wie das die neuere Kunstkritik
xu tun pflegt.
Diese
Gobelins
rehabilitieren
gewerbe
mit ihrer
ausserordentlichen
Qualität,
sie schliessen
an edle Überlieferungen
sprechen
aber dabei auch der modernen
Seele.
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The gobelins
of Noemi
Ferenczy
proves
that there
wall between
fine arts
and applied
arts as said by some
modern
critics.
These
wonderful
qualititee
rehabilitate
applied
arts ; beeide
keeping
the noble tradition*
modern
spirit.
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parművészet és képzőművészet között túlélés
batárt vontak az utolsó évszázadban s az
iparművészetet rangban a képzőművészet alá
helyezték. Az előző időkben (Egyiptomtól a mult
századig) a határ el volt mosódva. Az anyagoknak
díszítő célú megmunkálása s a képzőművészet
témáinak különleges anyagokban való megvalósítása egyenrangú művészi tevékenység volt minden
más képzőművészettel, csak éppen a tehetség
értékminősítése emelt ki egyes tárgyakat a tömegtermelésből. Ma a nagy átértékelések idejét éljük,
Az iparművészet egy része átcsoportosul a gyáripari termelés szolgaságába, a többi pedig elsorvad,
mint fölösleges. Érthető: a gép tehetséges művész
tervezése szerint szebbet és természeténél fogva
tökéletesebb kivitelű és olcsóbb tárgyakat készít,
mint a tömegiparművész, a magasabbfokú iparművészet pedig a képzőművészek megvető, arisztokratikus elkülönülése folytán nem produkál
olyasmit, mi belső értékénél fogva arra ösztönözné
az embereket, hogy megszerzésükre nagyobb
értékükhöz képest nagyobb áldozatokat hozzanak.
Ferenczy Noémi gobelinjei rehabilitálják a képzőművészettel egyenrangú iparművészetet. Az ő
munkája tartalomban, művészi megérzésben és
megcsinálásban teljesen egyértékű a festészet legkiválasztottabb alkotásaival s szinte utatmutató
lehetne azoknak az iparművészeknek, kiket a gyár
felé orientálódás munkacélkitűzésükben megzavart. Igenis van még egy terület az iparművészetben, melyet a gyáripar éppoly kevéssé hódíthat el,
mint ahogy a képzőművészetet sem pótolhatja, de
ez a terület csak azoknak az igazán kiváltságosak-
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nak van fönntartva, kik mint Ferenczy Noémi
éppoly áhítattal ülnek a szövőszék mellé, mint
amilyen áhítattal fogja meg a jó festő az ecsetét,
a jó szobrász a vésőjét.
Persze uem azokra az iparművészekre gondolok,
akik papírtervekben élik ki művészi élményeiket
s a munkásra vagy iparosra bízzák a kivitelt,
hanem azokra a Ferenczy Noémivel egygondolkodású igaz művészekre, kik érzik, hogy a művészi
alkotás csak akkor lesz 100%-os, ha a művész a
mesterségi részt is mesterivé tudja bennük fokozni.
Vonatkozik ez nemcsak a szövésre, de éppúgy a
mozaikrakásra, üvegképkészítésre, kerámiára is,
mint ahogy vonatkozik a szoborfaragásra és
cizellálásra, falfestésre és mindenre, ahol a művész
lelki adottságait nem pótolhatja a mesterség iires
rutinja.
Ferenczy Noémi munkáiban ismét fölemeli a
szőnyeget а XVI. század nemes szőnyegművészetéhez, sőt árnyalataival, színeinek hamvas játékával, a mai léleknek megfelelően, még differenciáltabbá teszi.
Hogy követői akadnak-e a mai rohanó, felületes,
nemes művészetet oly kevéssé becsülő világban,
az nemcsak attól függ, hogy a művészek képesek-e
arra az áhítatos elmélyülésre, külső dolgokról
lemondó befeléforduló munkára, melyre Ferenczy
Noémi, de attól is, hogy a közönség megtanulja-e
elkülöníteni és értékelni a jó iparművészetet ég
főleg, hogy az embereknek van-e szívük és pénzük
azt értékének megfelelően a képzőművészettel
egyenrangúan honorálni.
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