
� 2016. április 13-án Napkelet címmel négy hazai mû -
vész munkáiból nyílt a budai Palmetta Galériában ki -
állítás, mely május 14-ig várta látogatóit. A cím ja pán,
illetve kínai ihletésû tárgyakra utalt. A galéria által
meghívott mûvészek eseti csoportosulást alkottak, ám
közös nevezôként mindegyiküket megérintette pá -

lyá juk során a Távol-Kelet kultúrája és mûvészete:
Gyulai Natália textil- és ruhatervezô, Király Fanni és
Tóth Zoltán ékszertevezô, valamint Tóth-Vásárhelyi
Réka kokeshibaba-készítô iparmûvészek e témában
készített munkáikból adtak látványos ízelítôt. 

A mûvészetben a különbözô kultúrák találkozásai
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Napkelet – Távol-keleti inspirációk 
a kortárs magyar iparmûvészetben

Csoportos kiállítás a Palmetta Design és Textilmûvészeti Galériában
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Gyulai Natália: 
A Chic Chinois-kollekció

egyik darabja
(fotómontázs) / 
Natália Gyulai: 

A piece of the Chic
Chinois Collection

(photo montage)
[2003] egyedi hímzés,

steppelés, applikáció,
36-os méret, hossza:

90 cm / individual
embroidery, stepped,
application, size: 36,

length: 90 cm 

Gyulai Natália: 
A Chic Chinois-kollekció
egyik darabja
(fotómontázs) / 
Natália Gyulai: 
A piece of the Chic
Chinois Collection
(photomontage)
[2003] egyedi hímzés,
steppelés, applikáció,
36-os méret, hossza:
92 cm / individual
embroidery, stepped,
application, size: 36,
length: 92 cm Fo
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és törvényszerû kölcsönhatásai mindig izgalmas fej -
leményeket produkáltak, amire a mûvészettörténet
hatalmas példatárral tud szolgálni. A japán kultúra ér -
demben a Meiji- (Meidzsi-) korban (1867–1912) érte
el a nyugati világot, köztük hazánkat is. Ez Japánban
a modernizálás, az iparosítás és a nyitás korszaka volt
a megelôzô teljes bezárkózás korszaka (Edo-kor,
1603–1867) után. A kulturális nyitás nyomán világ -

szerte kibontakozó japonizmus újabb és újabb hullá -
mainak hatásai az impresszionizmustól a szecesszión
át számos 20. századi kulturális jelenségben érhetôk
tetten, miként jelenünkben is. A kínai hatás jóval na -
gyobb múltra tekint vissza az európai kultúrtörté net -
ben, emlékei a barokk kortól sokasodnak, ám ennek
taglalását – ami ugyancsak a jelenig ér és részint köz -
ismert – itt elhagyom. Jelenünkben a globalizáció, a
média és a világháló nyomán eltûnni látszik a kultú -
ráinkat elválasztó gigantikus távolság. Hasonlóképp
áll ez más további egzotikus kultúrák esetében is. A
mûvészek számára ez az inspirálódás korlátlan távla -
tait nyitja meg térben és idôben. Mindez kiterjedhet
motívumra, formára, anyaghasználatra, technoló giá ra,
de akár spirituális mélységekig, filozófiák átvételéig is.
E tekintetben érzékeny kérdés, hogy a lokális kul tú -
rák alkotói, jelen esetben hazai mûvészeink – nem csu-
pán a Palmetta galériabeli tárlat szereplôi – mi ként
képesek megôrizni, illetve újrateremteni mûvé szeti és
tárgykultúrájuk hagyományos értékeit, elke rülve az
önfeledt feloldódást a kulturális hatások tenge ré ben.

A tárlatra térve: a látványt már csak méretüknél
fogva is Gyulai Natália térbe függesztett fekete ruhái
dominálták, melyek láttán a „remekbe szabott” jelzô
ezúttal nem csupán képletesen, de szó szerint is ér -
tendô. A színpompás kínai motívumokkal hímzett
ruhák részint 2003 táján készültek, miután Kozma
Lajos kézmûves-iparmûvészeti ösztöndíjas fiatal ter ve -
zôként hároméves projektet szentelt a kínai min ták,
illetve ezzel összefüggésben a steppelési és hímzési
technikák tanulmányozásának. Keleti inspirálódású
tervezôi gyakorlata azonban korábbról datálódik, hi -
szen már 1999-ben nagy sikerrel szerepelt kínai mo tí-
vumokkal díszített ruháival Pekingben a Chic Chinois
nevû nemzetközi divatseregszemlén; erre készült kol -
lekciója bejárta a világot. Pár évvel késôbb részben ez
az anyag, a Kozma-ösztöndíjas darabokkal kiegé szül -
ve, a Ludwig Múzeum aulájában szerepelt a divattör -
téneti jelentôségû CHINaGOWN címû kiállításon,
még a Budavári Palotában. A keleti inspirálódás bú -
vópatakként idôrôl idôre visszatérô hatásként kíséri
Gyulai Natália tervezôi pályáját. A ruhákra térve,
anyaguk többrétegû, ergonomikus, sportcélokra fej -
lesztett high-tech, ugyanakkor testbarát alaprétegre
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épül, melyre újabb hártyaszerû anyag, majd hím zés -
rétegek épülnek. A fekete alapra varrt felsô hímzés
finom rácsmintaként – ugyancsak feketén – az egész
felületre kiterjed, végül erre kerül utolsó rétegként a
történeti kínai elôkép nyomán átemelt szimbolikus
darumadár (méretes, színes, figurális díszhímzés a
hátoldal közepén), vagy a fekete alapon szétszórt szín-
pompás, repkedô pillangók. A rétegek kapcsolatát,
egyben a ruhák dekorativitását a steppelések és a hím-
zések bravúros varrásai adják, plaszticitásuk révén fi -

K I Á L L Í T Á S 2 016 / 4 1 4 . o l d a l

Király Fanni: Esô
nyakék (Haiku-sorozat)
/ Fanni Király: Rain.
Necklet (Haiku Series)
[2015] ezüst,
pergamen, oxidált
hematit, szaru, üveg,
viaszveszejtéses öntés,
montírozás, egyedi
technika / silver,
parchment, oxidised
hematite, horn, glass,
lost-wax casting,
mounting, 
individual technique
[18x18x3 cm]

Király Fanni: Gomolyag függô-bross (Haiku-sorozat) / 
Fanni Király: Billow. Pendant-brooch (Haiku Series)

[2015] ezüst, áttört pergamen, ónix, szaru, oxidált
hematit, üveg, montírozás, egyedi technika / silver, filigree
parchment, onyx, horn, oxidised hematite, glass, mounting, 

individual technique [18x18x2 cm] 

„Magányos vagyok.
Eljössz hozzám? Nézd, lehullt
egy kiri-levél.”

Matsuo Bashō
Tandori Dezsô fordítása

„Szárazság hava.
Fönn felhôk tornyosulnak,
itt lenn: Vihar-hegy.”

Matsuo Bashō
Tandori Dezsô fordítása
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nom felületi játékkal fûszerezve az amúgy is izgal mas
látványt. Az e mögött megbújó kísérletezô attitûd a
mûvész sajátja.

2013-ban a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti
Múzeum Szamurájok és gésák – Hagyományos japán
viselet és kortárs magyar ékszerek címmel nagy sikerû,
emlékezetes kiállítást tartott, amely 2014 áprilisáig
Pécsett is látható volt.1 E tárlaton 19 ékszertervezô
iparmûvész – köztük Király Fanni és Tóth Zoltán –
mellett Tóth-Vásárhelyi Réka is szerepelt kokeshi
(kokesi) babáival. Király Fanni a 2013-as kiállításra új
sorozattal jelentkezett, melynek darabjait egy-egy
hai ku ihlette. Az utóbbi évszázadok alatt csiszolódott
ez a hagyományos versforma; írója képszerûségében
rögzít egy megélt pillanatot, természeti képet, ám a
három rövidke sorra szorítkozó tömör forma nél kü -
lözi a szerzô érzéseit, benyomásait, ezek az olvasóban
születnek meg. E versmûfaj az Edo-korban élte vi -
rág korát, Király Fanni is Edo-kori klasszikus szerzôk
haikui2 közül szemezgetett, majd az immáron véd je -

gyévé vált pergamenes ékszereit, azok formai jegyeit,
kiegészítô anyagait (ezüst, csiszolt drágakövek), jel -
legzetességeit a darabonként választott haikuk han -
gulatához, képszerûségéhez alakította. A pergamen
cserzetlen kecskebôr, mely az alkotó keze nyomán
nyeri eseti formáját, színét, részleteit, szépen illuszt -
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Tóth Zoltán: 
Oryx nyakék / 

Zoltán Tóth: 
Oryx. Necklet

[2012] 
gyöngyház, trópusi
dió, szaru, bakelit,
ezüst, olivin, ónix,
medál: 5x7x1 cm,
lánchossz: 45 cm /

mother of pearl,
tropical nut, horn,

Bakelite, silver,
olivine, onyx, 

medal: 5x7x1 cm,
chain length: 45 cm 

Tóth Zoltán: 
Téli szállás nyakék /

Zoltán Tóth: 
Winter Retreat.

Necklet
[2010] plexi,

gyöngyház, trópusi
dió, ezüst / plexiglass,

mother of pearl,
tropical nut, silver
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rálva, hogy egy középkorból ismert matéria miként
kaphat egy kreatív tervezômûvész invenciója nyomán
kortárs funkciót, kifejezést. A 2013-ban elkezdett Hai -
ku-sorozat folyamatosan gyarapszik, mára 31 darabot
számlál. Ezek sorából ezúttal tucatnyi ékszer szere -
pelt a tételenként mellékelt ihletô haikuk kísére té ben,
melyek láttán ki-ki megtapasztalhatta, hogy az ékszer
miként rezonál a versre, illetve a szemlélôre, akiben
ezek együttes hangulata, érzete alakítja az összbe nyo-

mást. Valljuk meg, ritka, ugyanakkor briliáns hely zet,
hogy efféle irodalmi segédlet katalizálná egy ékszer
hatásmechanizmusát ama szokványos alaphelyzet ben,
hogy elnyeri-e szemlélôje és majdani viselôje tetszé -
sét. A sorozatot 2014-ben meghívták a JOYA Barce lo-
na Art Jewellery Fair-re, majd a legújabb tagjai 2015-
ben elnyerték a Magyar Formatervezési Díj kiemelt
pályamûvek kiállítási jogát. 2016-ban pedig a soro -
zat ból három bekerült a Hopp Ferenc Múzeum gyûj -
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Tóth-Vásárhelyi Réka:
Gésa lámpással,
kokeshi baba / 
Réka Tóth-Vásárhelyi:
Geisha with Lantern.
Kokeshi doll
[2016] gyertyán,
esztergált, faragott,
festett, lakkozott,
magasság: 15 cm /
hornbeam, lathe-
turned, carved,
painted, lacquered,
height: 15 cmFo
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teményébe, igazolva a Haiku-sorozat hazai és nem -
zetközi sikerét.      

Tóth Zoltán mûvészetében ugyancsak nem futó ka-
land a távol-keleti inspiráció; már közel tíz esz ten de je
készíti kifinomult, keleti hangulatú ékszereit. Eseté -
ben egy japán díszítôtechnika kritikai átvételérôl be -
szélhetünk, mely meghonosítója, a 18. században élt
Shibayama Doshō (Sibajama Dosó) mester neve nyo-
mán shibayama-technikaként virágzott fel a sziget or -
szág mûvészetében. Aprólékos díszítôeljárás ez, öt -
vöz ve az intarzia- és a relieftechnikákat, mivel a be -
rakás negatívan megvésett fészkébe kerülô darab itt
kiemelkedik az alapfelületbôl, s ez a része vésett meg-
munkálással reliefként díszíti a kompozíciót. Erede ti-
leg különféle használati és dísztárgyak lakk, csont, ne-
mes fa, fém anyagú felületeinek értékes jáde, gyöngy-
ház, teknôcpáncél, elefántcsont, korall, nemesfém
aprólékos gondossággal megmunkált darabkáival
való díszítésére alkalmazták e technikát a más mû fa -
joknál is alkalmazott figurális jelenetek, motívumok
ábrázolásaival. (A shibayama-technikáról bôvebben a
mûvész honlapján részletes, fotókkal illusztrált leírás
olvasható.) Tóth Zoltán ezüst ékszereinek díszítésére
mûveli e technikát, kreatívan igazítva lehetôségeihez,
mûvészi koncepciójához. Ez eleve nóvum, hiszen az
általunk megszokott ékszer-fogalomba esô tárgytípus
a történeti Japánban nem létezett. A shibayama-dísz
nála az ékszerbe integrált díszítôbetétként kap szere -
pet; csontszínû világos felülete az ékítô jelenettel
kontrasztot alkot a körítô ében-, vagy éppen bakelit -
elemek sötét felületeivel és a további anyagfélék vál -
tozatos sorával. Az ékszerek miniatûr plasztikai mû -
vekként való értelmezése a darabok izgalmas formai
megoldásai okán kézenfekvô megközelítés a Tóth
Zoltán-ékszerek láttán. A csontot sok darabnál egy kü-
lönleges trópusi dió szelete helyettesíti, amelyen bra -
vúrosan megfaragott gyöngyház madárkák, virá gok és
állatfigurák formálják a japán mûvészetet idé zô kom -
pozíciókat. Visszatérô részlet az alkotói logót hor do -
zó aprócska „pecsét” korallból, vagy éppen gyöngy -
házból. E darabok – noha már vagy félszáz ké szült
belôlük az elmúlt évtizedben – korunk megunhatat lan
szépségû klasszikusai.             

Tóth-Vásárhelyi Réka a Japánban nagy hagyomány-

nyal bíró kokeshi babák hazai specialistája; mûvé sze -
tével a többi között a már említett Szamurájok és gé  sák
címû kiállításon találkozhatott a hazai közönség, de
több ízben szerepelt már munkáival Japánban is. „Egy
csodálatos folyamatnak tartom a kokeshik születését;
a fa lelket ad a kokeshinek, míg a kokeshi új életet ad
a fának, és így jóval túlmutat egy »fababa« fogalmán.
A kokeshi a formák játéka, végtelen variációs lehe tô -
ségével, egyszerû mértani formából néhány ecset vo -
nással bármi megszemélyesíthetô” – vallja. A végta gok
nélküli, hengeresen esztergált, stilizált figurák egyedi
karakterét festésük adja meg. Készítésük a nép mû vé -
szet sok évszázados hagyományában gyökerezik, ám
mára Japánban külön iparmûvészeti ággá alakult, ahol
– miként Tóth-Vásárhelyi Réka munkáin is – egyre
tágabb teret kap a mûvészi kreativitás. Így a jelen tár-
laton alkotónk a tôle hagyományosabbnak tekinthetô
babák mellett – köztük a japán szépségideálokkal –
több különlegességgel is debütált: például a négy év -

�

Tóth-Vásárhelyi Réka:
Szakura anno, 

kokeshi babapár / 
Réka Tóth-Vásárhelyi:

Sakura Anno. 
Kokeshi doll pair

[2016] japán juhar,
plexi, esztergált,

égetett, lézer -
gravírozott, viaszolt,
magasság egyenként:

15 cm / Japanese
maple, plexiglass,

lathe-turned, burnt,
laser-engraved,
waxed, height: 

15 cm each
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szakhoz igazított egy-egy színes kimonóval ellátott
öltöztethetô babával, áttört testû lámpás-figurával,
zenélô figurával, egy filozofikus Szakura-babapárral3,
mely a teljesség problematikáját firtatja, és egy gya -
korlatilag festetlen tamariszkusz fából készült, na -
gyobb méretû szerelmespárral. Egytôl egyig igazi
kuriózumok! Az alkotót kisgyermekként szippantotta
be a szigetország kultúrája, 2002-tôl pedig állami
ösz töndíjasként volt a Kobe University hallgatója Ja  -

pán ban, mellette helyi mesterektôl szívta magába a
mes terség autentikus tudását, kultúráját. Részint
innen szerzi be alapanyagait: különleges festékeit,
lakkjait, a helyi fafajtákat. 2015-ben az 57 éve meg -
rendezésre kerülô tradicionális japán kokeshiverseny
történeté ben legelsô külföldiként Mijagi prefektúra
kormány zója díjazta. Öltöztethetô babakollekciójával
az 58. kokeshiversenyen is díjat nyert 2016. május
elején Siroisiben.

Jelenünkben nem csupán a mûvészek kerülnek az
egzotikus kultúrák bûvöletébe, mellettük a nagykö -
zönség egy része ugyancsak fogékony az egzotikum
nyújtotta különlegességekre, melyek jól szolgálják a
tömegbôl való kitûnni vágyás, az egyéni megjelenés
klasszikus fogyasztói igényét. Nagyrészt e jelenség
indokolja, hogy az e szellemben született mûvészet -
nek piaca van. 

A Regôs mûvész házaspár családi vállalkozásában
mûködô Palmetta Design Galéria 1998 óta elkötele -
zett megjelenítôje a minôségi design hazai és nem -
zet közi termékeinek; szentendrei galériájuk mellett
2013 óta sikeresen mûködtetik budai üzletüket is, a
Palmetta Design és Textilmûvészeti Galériát, mely
színvonalas kiállításai révén a budapesti design-élet
fontos szereplôje, mint azt e tárlat is ékesen bizo nyí -
totta. SIMONYI ISTVÁN

mûvészettörténész     

(Gyulai Natália, Király Fanni, Tóth-Vásárhelyi Réka és
Tóth Zoltán Napkelet – Távol-keleti inspirációk a kortárs
magyar iparmûvészetben címû csoportos kiállítása. Pal met-
ta De sign és Textilmûvészeti Galéria, Budapest, 2016.
április 13. – május 13.)

Jegyzetek
1. Bôvebben lásd: Simonyi István: Japán vörös és fekete.

Hagyományos japán viselet és kortárs magyar ékszerek
kiállítása a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeumban
és a pécsi Modern Magyar Képtárban. Magyar Iparmûvészet,
2014/1. 15–20.

2. A képeken látható Esô nyakéket és a Gomolyag függô/brosst
ihletô haikuk szerzôje Matsuo Bashō (Macuo Basó,
1644–1694), az egyik leghíresebb Edo-kori költô (a szövegek
forrása: terebess.hu/haiku/japanind/html).

3. Az ihletô haiku Tóth-Vásárhelyi Réka 2003-ban írt mûve:
„Szakura örök / Mi változik? A HÁTTÉR! / Csalfa egy játék…”
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Tóth-Vásárhelyi Réka:
Patak, kokeshi baba /
Réka Tóth-Vásárhelyi:
Brook. Kokeshi doll
[2016] 
gyertyán, bükk,
esztergált, égetett,
festett, lakkozott,
magasság: 12,5 cm /
hornbeam, beech,
lathe-turned, burnt,
painted, lacquered, 
height: 12,5 cm Fo
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