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Süni és barátai (mesesorozat)

Erdőszéle (báb-teleregény)
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Furlán Ildikó olyan báb- és díszlettervező, akinek
életében bevallottan meghatározó az édesapához,
Furlán Ferenc festő- és grafikusművészhez való
kötődése, ami által természetes közegként találko-
zott a családi műteremben a művészi lét eszköze-
ivel, de a művész- és műértő barátokkal is.
Édesapja ún. farmernadrágos grafikai korszakának
egyik „főszereplője” (modellje) lett. Talán éppen ez
a sok megkerülhetetlen szituáció késleltette közele-
dését a rajzhoz, az ecsethez. A bőr és annak funk-
ciói, a díszítőművészet még ki nem aknázott
lehetőségei felé fordult, festői és mintázó kísérleteit
az édesapa életében alig tárta a közönség elé.
Az ősi kultúrák és a klasszikus korok művészete,
azok legendáriumai és kultikus üzenetei – a tanu-
lás hosszúra nyúló korszaka után – felnőtt létének
expresszív kifejező eszközeihez, formavilágához
vezették el. Ám ezek a ritkán és vajúdva született
munkái csak szűk körben váltak ismertté. A bőrt és
a textilt mint dísztárgyak alapanyagát bábszínház,
iparművészeti vállalkozás, televíziós sorozattervek
igényes megformálásával emelte az egyedi ipar-
művészet rangjára. Munkáját megbecsülték az Idea
Iparművészeti Vállalatnál (1985–87), az Aladin
Filmstúdiónál (1993-tól), de közben festő szaktudá-
sát kamatoztatta a Vaja Porcelánrestaurátor Mű -
helyben (1987–1993) is. Bábtervezőként komplett
sorozatok létrehozásában vett részt, így Csukás
István tévésorozatának mesehőseit és díszleteit
(Süni és barátai), illetve az Uborka című kabaréso-
rozat bábkarikatúráit is tervezte. Szülővárosától
Dorognak és Wendlingen am Neckar német test-
vérvárosának bőr díszmappájára kapott megbízást
1997-ben. Ugyanebben az évben Budapesten,
a Lotz-teremben állíthatta ki bábterveit. 
Mindezek közben (ambivalens módon) határozottan
is és nagyon tétován is rá hagyott örökségként értel-
mezte eddigi életében, művészi nekirugaszkodásai-
ban az ősi kultúrák, valamint édesapja hagyatékát.

A nekirugaszkodások a hagyatékhoz való viszony tisz-
tázásának szándékából erednek. Az ő munkái álom
és valóság, süppedő múlt és izgatottan tépelődő jelen
határán vibrálnak. Az újragondolt expresszív jelképek
és színkontrasztok diszharmóniáiban a magányból
kitörni készülő energiák robbanó rejtjeleit festi maga
köré egyre tudatosabb alkotói szándékkal. 
Korai Apokalipszis-képeiben az ókor üzen az atom-
kornak Flóra halálának, tehát az élet eltékozlásának
veszedelméről. Hajdan erős oszlopfők széthulló
elemeire bomlik az emberi kultúra évezredek óta
egymásra ragasztott mozaikja. De egy harmadik
belső látomás éppen arra emlékeztet, amikor az
antik világ sorra megszülte a dór, ión és korinthoszi
oszlopfők cizellálódó harmóniáját, ahol a Bika csil-
lagkép ebben a kozmikus rendben a mítosz men-
tésének képességét is felkínálta nekünk. 
Furlán Ildikó másik, megtartó erejű szimbóluma az
életfa. A világok virága a földi kozmológia bonyolult
jelképeiből építkezik. Az ősi áldozati kő obeliszkké
emelkedik, oszloppá karcsúsodik előttünk, a múlt
örökségében megőrizve az őserőt, esélyeink szilárd
alapját. Furlán Ildikó képein a kő mellett, mögött
mindig áll valahol egy fa. 
Az őselemek: a víz, a levegő, a föld, a tűz ugyan-
csak főszereplői ennek a kozmológiának, színeit
tekintve legelsősorban a levegő és a víz tenger-
kékje, illetve az emberi energia, a lélek tűzpirosa
uralkodik a fatáblák felületén. 
Ezen az úton jutott el az antik világ természet-
imádó és -féltő mitológiáitól a Bolyongó című kép
már-már futurista lobbanásáig. A világcsavargó
művész köpenyéből hátramaradt emlékek nem
elhullott, hanem ránk hagyott élmények: a gyönyör-
nek élő vándor tengerekben, asszonyokban, a kul-
túra apró köveiben és tárgyaiban szórja el emlékeit
– önmagát. A személyes kapcsolat és az elválás
feszültségének robbanó pillanatában figurái elsod-
ródnak egymástól. 
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Az újjászületés sorozatszimbóluma a fauna pom-
pájának hordozója: a pillangó. Megjelenési formái
nem szokványosak, sőt: látványosan meghökken-
tőek. Hol egy színházi élmény látomásos színpad-
képéből tekint ki ránk ezerszínű íriszével, hol egy
hűvös leheletű kriptaépületben ledobott bábállapo-
tából száll fel megbabonázott tekintetünk előtt.
Az újjászületés határmezsgyéjének állapota az is,
amikor az Édesapám című képén a művészapa
halálának és továbbélésének emberfeletti misztéri-
umával kell megküzdenie: az élő emlék az apa
profiljában halotti maszkká fehéredhet-e? 
Szimbólumai a figuralitás határmezsgyéin finom
érzékiségben ragyognak el (Titkos szerelem), más-
kor pedig a megtalált gyermekkori rajzok írják újra
a visszatekintő felnőtt egyszer már átélt és magá-
ból kirajzolt családemlékét. 
Furlán Ildikó minden választott motívuma a befelé
figyelő, látomásos szemlélődés következménye.
Egyiket sem ejti el mindaddig, amíg benne üzene-
tet hordoz a legapróbb részlet. A sámánfa is több
emlékképében visszatér meghasadt törzsével,
elágazó, kivirágzó vagy száradó állapotában – s ez
mindig az ősi világfa csupaszodó küszködése,

ugyanakkor a festő pillanatnyi lelkiállapotának ex-
presszív kivetítése! 
Emlékező és álomszerű ez a festészet, háttere egy
sokat tépelődő embernek. Kulisszákra, színpadké-
pekre asszociálnak a díszlettervező felhúzott függö-
nyei mögül. 
Összességében komor ez a művészetfilozófia:
Furlán Ildikó képeiben az élet hiányainak, a mulan-
dóság utáni állapotok vallatója. Ezt szórja szét az
űrben az oszlopfők morzsáiként az idő, s ugyanezt
a félelmet markolja össze az apa dísztelen, vörösre
égetett szoborportréja. 
A töredékesnek ható életmű 2012-ben Eszter -
gomban és Dorogon kiléphetett bezártságából,
dobozokba zárt bábjai, míves, kézzel varrt, karakteres
alakjai lélegzethez juthattak. Komplett szereplőgárdá-
jának megannyi egyedi figurája nyitja ránk tekintetét
jövőre váró, tetszhalott múltjából. Arcuk, testbeszédük
ugyanúgy a lélek titkait rejtik, amíg meg nem mozdít-
hatják izmaikat, mimikájukat, mint Furlán Ildikó kime-
revített festői látomásai. 
(Esztergom, Vitéz János Gyakorló Iskola, Sziget
Galéria – Dorog, Eötvös József Általános Iskola,
Eötvös Galéria, 2012.)

Macska-show (bábsorozat)
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Sámánfa; Édesapám – Furlán Ferenc

Világok virága Újjászületés


