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Opteam csoport: Felhő lámpák | Opteam group: Cloud lamps
1976, alumínium, vas, festett, eloxált, krómozott
(Iparművészeti Múzeum, Ötvösgyűjtemény, Budapest)
Fotó: Regős Benedek

A „svédcsavar”

számára készült.45 Lényegét tekintve a svédek ugyanazt
a koncepciót valósították meg a 21. században, mint
az Opteam csoport a hetvenes években: kevés elemből
gazdaságosan előállítható, sokféle variációra lehetőséget
adó, könnyedén használható berendezési tárgyat hoztak
létre. Kérdésemre, hogy inspirációs forrásként szolgált-e
számukra a Felhő lámpa, a Form Us With Love kreatív
igazgatója azt felelte: eddig nem ismerték az Opteam
munkásságát, így a Felhő lámpákról sem értesültek.
A lámpa visszatérő elem volt az Opteam munkásságában
– a Felhő mellett több lámpacsaládot is terveztek.46 Ennek
oka, hogy a lámpatervezést egyrészt kihívásként élték
meg (már csak az igényes lámpák szűk választéka miatt
is), másrészt mert a lámpa műszakilag általában könnyen
értelmezhető és kis sorozatban (is) gyártható.47
A Felhő karrierje azért is példaértékű, mert alig né
hány tervező foglalkozott akkoriban hivatásszerűen
világítótestek tervezésével. Vadas József az Opteam egyik
lámpakiállításáról48 szóló kritikájában meg is kockáztatja a
kijelentést, hogy az üzemek nem foglalkoztatnak hivatásos
lámpatervező iparművészeket.49 A korabeli körülmények
rovására írható, hogy a Felhő lámpák kis példányszámban
juthattak el a szélesebb közönséghez, így végül az Opteam
csoport önhibáján kívül nem tudta kielégíteni az általános
fogyasztói igényeket.

A Felhő lámpák utóéletéhez közvetetten kapcsolódik
az alábbi példa is, amely arról tanúskodik, hogy egy
megfelelően kidolgozott design földrajzi helytől és
történelmi korszaktól függetlenül is működőképes. 2013ban a Form Us With Love nevű svéd designcég megtervezte
a Felhő lámpa analógiáját, amelyet Levels lamp névre
keresztelt.44 A lámpa a finn One Nordic Furniture Company
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Hasznos hagyományok
és a kortárs művészet
ARDAI ILDIKÓ TEXTILMŰVÉSZETE

A hagyományos népművészet minden megnyilvánulása
azt mutatja, hogy mind a szellemi, mind a kézművestevékenység során a hosszú ideig és sokak által használt
elemek egyéni variálásával, kreatív kombinációjával jönnek
létre azok az alkotások, amelyek alkalmasak önkifejezésre
és a környezettel való kommunikációra. E közhasználati
művészet és a „magasművészet” között, kialakulásától
kezdve folytonos kölcsönhatás állt fenn. Nemcsak a
felülről jövő, a „leszálló” magaskultúra hatott a köznapok
művészetére, de az egymásra hatás szinte állandóan

oda-vissza irányú is volt. A szájhagyományos örökség
„felfedezése”, a „tiszta forrás”-ban való megmerítkezés
bizonyos korszakokban üdítő megújuláshoz vezethet,
amint ezt a magyar költészet, a zene és tánc Bartók és
Kodály nevével fémjelzett mozgalmai is bizonyítják.
Ardai Ildikó textilművészete igen jó példa erre.
Állítása szerint a kezdeti impulzust „kívülről” kapta,
a finnországi példából merítette. Ez az indíttatás ve
zette el a népi festékesek szín- és formavilágának, va
lamint technikájának felfedezéséhez, amiből aztán

ARDAI Ildikó Sakktáblás és Sakktáblás-csillagos festékes szőnyegei. Nők, szőnyegek, háziipar című kiállítás (részlet)
Ildikó ARDAI’s rugs with chessboard and chessboard-stars patterns. Women, Hand-Wowen Rugs, Home Industry show (exhibition photo)
Néprajzi Múzeum, Budapest, 2011–2013
Fotó: Rosta József
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„életre szóló” szerelem keletkezett. Mint vérbeli alkotó,
az emlegetett nagy elődök példáját követve komoly
munkába kezdett, helyszíni gyűjtést és tanulmányutat
végzett Erdélyben, Moldvában. E nyelvezet akcentus
nélküli alapos megismerése, eltanulása lehetővé tette,
hogy művészi fantáziája kibontakozhasson, alkotásának
üzenete pedig szárnyra kelhessen. A népművészet gyakor
latában nemcsak a tanult művész ihlető forrását kereste
és kapta meg, hanem megérezte, felismerte annak
„mélységét” is. Azt, hogy az erdélyi népi textilművészet
mélyrétegében olyan közös kultúr- és formakincset őriz,
amely nemcsak a saját közösségünkhöz, hanem a szélesebb
európai gyökerekhez is beköt bennünket, s mely – csodák
csodájára – a megváltozott körülmények ellenére még ma
is érvényesen használható.
Ezért fordult a népi szőnyegszövészet végvárának
megmaradt csíki festékes tanulmányozásához. Rabul
ejtette alkotói fantáziáját annak mértékletes szín- és motí
vumvilága. Elsőként igen alaposan megtanulta a festékesek
„anatómiáját”. Ezután – darabokra bontva – eljátszott a
motívumokkal, hogy azután, a művészi teremtés belső,
öntörvényű elve szerint, újból összerakja: de már a saját
érzelmi rendje szerint. Belülről bontja, fejti, oldja fel
a motívumok szövedékét, de úgy, hogy a lényegüktől

Sakktáblás-csillagos szőnyegtöredék
Carpet fragment with chessboard and stars pattern
19. század (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda)

nem fosztja meg őket. Finom megérzéssel úgy rendezi
el azokat, hogy a szemlélőben felidézi az eredeti képét,
mintaelemeit, színvilágát az alázatosan megtanult nyelv
saját nyelvtana szerint. Varázslatos folyamat ez, szétrázni,
összekeverni és újraalkotni, új rendszerbe szorítani a
motívumokat, anélkül hogy ezek megsérülnének. Bár a
szövéstechnika önmagában, törvényszerű kötöttségeket
hordoz (a függőleges és a vízszintes síkjában tartja fogva
az alkotót), Ardai Ildikónak sikerült ezen felülemelkedni.
Szőnyegei lebegést, vibrálást, feszültséget érzékeltető
képekké is válnak, de ugyanakkor megnyugvást sugalló
szőnyegek maradnak.
1970-ben a finnországi tanulmányútján a hagyomá
nyokon alapuló design példái alapján határozta el, hogy a
magyar hagyományból a székely festékes szőnyeget fogja
kutatni. Az eredeti népi szőnyegszövés kutatásában nagy
segítségére volt Szentimrei Judit, a magyar néprajzkutatás
kiemelkedő alakja. Székely festékesek című, 1958-as
tanulmányát Bodor Ferenc, az Iparművészeti Főiskola
könyvtárosa adta kezébe a szerző elérhetőségével együtt,
aki ifj. Kós Károly néprajzi társaságának tagjaként az
1950-es években Erdély különböző tájegységeiben végzett
terepkutatásokat: Ardai Ildikó is a tanácsait követve végzett
helyszíni gyűjtést Csíkban, Kászonban és Gyimesben.

ARDAI Ildikó: Égszakadás | Ildikó ARDAI: Cloudburst
2016, festett és festetlen rackagyapjú, négynyüstös kilimszövés,
350x150 cm
Fotó: Áment Gellért

ARDAI Ildikó: Jelfa I. | Ildikó ARDAI: Sign-tree I
2008, festetlen rackagyapjú, kilimszövés, 200x200 cm

ARDAI Ildikó: Jelfa II. | Ildikó ARDAI: Sign-tree II
2008, festetlen rackagyapjú, kilimszövés, 200x200 cm

ARDAI Ildikó: Égszakadás (részlet) | Ildikó ARDAI: Cloudburst (detail)

Fotó: Rosta József

Fotó: Rosta József

Fotó: Áment Gellért
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„életre szóló” szerelem keletkezett. Mint vérbeli alkotó,
az emlegetett nagy elődök példáját követve komoly
munkába kezdett, helyszíni gyűjtést és tanulmányutat
végzett Erdélyben, Moldvában. E nyelvezet akcentus
nélküli alapos megismerése, eltanulása lehetővé tette,
hogy művészi fantáziája kibontakozhasson, alkotásának
üzenete pedig szárnyra kelhessen. A népművészet gyakor
latában nemcsak a tanult művész ihlető forrását kereste
és kapta meg, hanem megérezte, felismerte annak
„mélységét” is. Azt, hogy az erdélyi népi textilművészet
mélyrétegében olyan közös kultúr- és formakincset őriz,
amely nemcsak a saját közösségünkhöz, hanem a szélesebb
európai gyökerekhez is beköt bennünket, s mely – csodák
csodájára – a megváltozott körülmények ellenére még ma
is érvényesen használható.
Ezért fordult a népi szőnyegszövészet végvárának
megmaradt csíki festékes tanulmányozásához. Rabul
ejtette alkotói fantáziáját annak mértékletes szín- és motí
vumvilága. Elsőként igen alaposan megtanulta a festékesek
„anatómiáját”. Ezután – darabokra bontva – eljátszott a
motívumokkal, hogy azután, a művészi teremtés belső,
öntörvényű elve szerint, újból összerakja: de már a saját
érzelmi rendje szerint. Belülről bontja, fejti, oldja fel
a motívumok szövedékét, de úgy, hogy a lényegüktől

Sakktáblás-csillagos szőnyegtöredék
Carpet fragment with chessboard and stars pattern
19. század (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda)

nem fosztja meg őket. Finom megérzéssel úgy rendezi
el azokat, hogy a szemlélőben felidézi az eredeti képét,
mintaelemeit, színvilágát az alázatosan megtanult nyelv
saját nyelvtana szerint. Varázslatos folyamat ez, szétrázni,
összekeverni és újraalkotni, új rendszerbe szorítani a
motívumokat, anélkül hogy ezek megsérülnének. Bár a
szövéstechnika önmagában, törvényszerű kötöttségeket
hordoz (a függőleges és a vízszintes síkjában tartja fogva
az alkotót), Ardai Ildikónak sikerült ezen felülemelkedni.
Szőnyegei lebegést, vibrálást, feszültséget érzékeltető
képekké is válnak, de ugyanakkor megnyugvást sugalló
szőnyegek maradnak.
1970-ben a finnországi tanulmányútján a hagyomá
nyokon alapuló design példái alapján határozta el, hogy a
magyar hagyományból a székely festékes szőnyeget fogja
kutatni. Az eredeti népi szőnyegszövés kutatásában nagy
segítségére volt Szentimrei Judit, a magyar néprajzkutatás
kiemelkedő alakja. Székely festékesek című, 1958-as
tanulmányát Bodor Ferenc, az Iparművészeti Főiskola
könyvtárosa adta kezébe a szerző elérhetőségével együtt,
aki ifj. Kós Károly néprajzi társaságának tagjaként az
1950-es években Erdély különböző tájegységeiben végzett
terepkutatásokat: Ardai Ildikó is a tanácsait követve végzett
helyszíni gyűjtést Csíkban, Kászonban és Gyimesben.

ARDAI Ildikó: Égszakadás | Ildikó ARDAI: Cloudburst
2016, festett és festetlen rackagyapjú, négynyüstös kilimszövés,
350x150 cm
Fotó: Áment Gellért

ARDAI Ildikó: Jelfa I. | Ildikó ARDAI: Sign-tree I
2008, festetlen rackagyapjú, kilimszövés, 200x200 cm

ARDAI Ildikó: Jelfa II. | Ildikó ARDAI: Sign-tree II
2008, festetlen rackagyapjú, kilimszövés, 200x200 cm

ARDAI Ildikó: Égszakadás (részlet) | Ildikó ARDAI: Cloudburst (detail)

Fotó: Rosta József

Fotó: Rosta József

Fotó: Áment Gellért
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„Van még dolgom
a világban”
BESZÉLGETÉS BÁNÁTI JÁNOS BELSŐÉPÍTÉSSZEL
Minél kevesebb szöveg, annál több kép – ez volt a kérése házigazdánknak, amikor fotós kollégámmal a riportkészítés
után távoztunk Bánáti János dunaszentmiklósi portájáról. Ötvenöt év tervezői, szakírói, oktatói munkáját próbáltuk
egy interjúba sűríteni.
„Gyakorlatias ember vagyok. Szeretem az anyagokat, a szerszámokat, a gépeket. Szeretek bútorokkal, hasznos
anyagokkal pepecselni, javítani a régit, vagy újakat kitalálni. A munkában az örömöt mindig az jelentette, ha az
agyam (képzeletem) és a kezem együtt dolgozik a magam és mások hasznára.
Így születnek játékok az unokáknak, épül ácsolt féltető a ház mellé, vagy újjáélednek az öreg bútorok. Ja, és
szeretek tanítani. Már lassan 30 éve tanítom a szakmánkra a fiatalokat. Tanítok és magam is tanulok közben,
kíváncsisággal és türelemmel igyekszem megérteni a tőlem egyre fiatalabbakat.
Mindig volt, van, és remélem lesz még dolgom a világban.”
ARDAI Ildikó első festékesszőnyeg-felújításai Domokos Pál Péter néprajzkutató szobájában, 1974-ben
The first rugs Ildikó ARDAI restored. Folklore researcher Pál Péter Domokos’ home, 1974
Fotó: Rosta József

Hazatérve egy az egyben leszőtte az eredeti mintákat,
és elkészítette hozzá a munkarajzokat is, mert célja a
székely szőnyeg felújításával a sorozatgyártás bevezetése
volt. Szentimrei Judit meghatározó szerepe indokolta,
hogy tanulmánya újból megjelenjen Ardai Ildikó Székely
festékesek a gyakorlatban 1973–2016 című könyvében
(terv: Könczey Elemér grafikusművész, Exit Kiadó és
IDEA Design & Print, Kolozsvár, 2017). Így a könyv az
eredeti népművészeti alkotások és az iparművészet világa
közötti magas színvonalú kapcsolat példájaként oktat.
Ardai Ildikó jó ízléssel és csodálatos azonosulással
építi tovább a technika és a hagyomány kínálta kereteket.
Anélkül, hogy rendszeridegen elemekkel feltűnősködne,
a műfaj saját játékszabályai szerint játszadozik a motívu
mokkal és a színekkel. A közösségi nyelvet felhasználó
tudatos művész így sugallja a közös eredet jóleső érzését,
a népi és a műalkotás családi összetartozását, szerves
egységét.

ARDAI Ildikó: Jelfa II. (részlet) | Ildikó ARDAI: Sign-tree II (detail)
Fotó: Rosta József
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SEBŐ Ferenc
zenész, népzenekutató

– A fenti, ars poeticának is beillő sorokat még 2014-ben
írtad a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
kiállításának katalógusába Kortárs belsőépítészet – 20
alkotó címmel. Mi történt azóta?
– Az idézett mondatok ma is vállalhatók, a tanítást mára
viszont abbahagytam. Maradt az évenkénti egyhetes nyári
gyakorlat vezetése, legutóbb a Budapesti Metropolitan
Egyetem tíz szorgalmas hallgatója dolgozott itt házunk
présházműhelyében.

BÁNÁTI János: Asztali táblás játék. A háttérben: térbeli kirakós játék
ALEKSIC Júlia ötletéből | János BÁNÁTI: Board game. In the background:
3D puzzle based on Júlia ALEKSIC’s idea
Táblás játék: 2002, falemez és üveggolyó; kirakós játék: 2020, fa
Fotó: Holluby Andor

– Téged is igyekvő, tehetséges diáknak ismertek meg a
Zugligeti úti Iparművészeti Főiskolán.
– Debrecenből érkeztem a főiskolára, ahol 1967ben diplomáztam. Szerencsés időben, kiváló építész és
belsőépítész tanárok: Szrogh György, Jánossy György,
Jurcsik Károly, Németh István, és kiváló osztálytársak:
Reimholz Péter, Csomay Zsófia, Jahoda Maja, Detre Villő
segítettek a szakmát megszeretni. A már akkor a fotózás
felé orientálódó Lelkes László, a később festőművészi
pályán hírnevet szerző Váli Dezső és az Operaház nemrég
elhunyt fődíszlettervezője, Csikós Attila is ennek a csa
patnak a tagja volt.
– Kossuth-díjakkal és más kitüntető címekkel is elhalmozott
alkotóművészekké váltatok. Te 1995-ben Ferenczy Noémidíjban részesültél, ám számodra a Horizont bútorcsalád
tervezéséért kapott Ipari Formatervezési Nívódíj, vagy a sorra
nyert pályázatok is fontos visszajelzések voltak a szakmától.
És akkor a sok-sok hajdani tanítvány eredményeiről még
nem is szóltunk, akiknek sikeres pályára állításában neked
is részed volt. Beszéljünk tervezői pályád alakulásáról.
Első munkahelyedként a Fővárosi Faipari és Kiállítás
Kivitelezői Vállalat tervező részlegénél dolgoztál, ahol jól
tudtad kamatoztatni a formatani stúdiumokat, melyeket
Józsa Bálint tanított a főiskolán. Többek között egy merész,
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