
elnökletével megalapított Magyar Kárpitmûvészek
Egyesületének (MKE) alelnöki tisztét nyerte el a ki -
teljesedett korszakába érkezô ambiciózus mûvész.
Ket tejük közös törekvésévé vált a mûfaj hazai meg -
erô sítése és külhoni megismertetése. A szocializmus
idôszakára – a bezártság miatt – jellemzô belterjes sé -
gen felülemelkedve Magyarországon, majd európai
kiállítótermekben és az Amerikai Egyesült Államok -
ban is hozzáférhetôvé tették a közel száz tag mun -
kás ságának legjavát. A nemzetközi megmérettetés, a
szakmai siker ugyanolyan fontos volt számukra, mint
a külföldi kollégákkal való kapcsolatfelvétel. Az össze-
vetés szándékából születtek a Kárpit (2001) és a Kár -
pit 2 (2005) pályázatok és kiállítások a Szépmûvészeti
Múzeumban. A magyar kárpitmûvészet értékeire fel -
figyelt és a továbbiakban szívesen együttmûködô
part nernek bizonyult az American Tapestry Alliance,
ATA (Amerikai Kárpit Szövetség) és a European Ta -
pestry Forum, ETF (Európai Kárpit Fórum).

A rendszeres állami és egyéb támogatások felkuta -
tása, az MKE budavári mûhelyének fenntartása, a fo -
lyamatos mûködés biztosítása, sokak egyetértésé nek
a hiánya mindkettôjük erejét felôrölte.

Az egyesületbôl kilépett és 2009-tôl a Dobrányi
Ildikó Alapítványban folytatta tevékenységét Hegyi
Ibolya. Fáradhatatlanul hitt abban, hogy a kárpit mû -
faj a befektetett szellemi energia és a mai felfogásunk
szerint felbecsülhetetlen értékû idôráfordítás révén
korunk egyik leginkább megbecsülésre méltó eszté -
tikai minôségét testesíti meg. 2000 után alkotta meg
munkásságát összefoglaló mûveit: az Aranykort, az
Idôjárás-jelentés/H2O-t, a Tejutat, az Idôformát, a Fé -
regjáratot, melyekkel az utóbbi években már csak ma-
ga pályázott és nyert kiállítási lehetôséget, elismeré -
seket a nemzetközi színtéren.

Utolsó éveiben a történeti és a kortárs kárpit kap -
csolatát kutatta.

Kezdeményezésére jött létre a 27 európai résztve -
vôt megmozgató Európa szövete címû alkotói, kon -
ferencia- és kiállítási projekt. Az utóbbinak 2011-ben
elôbb a brüsszeli Musées royaux d’Art et d’Histoire,
majd a budapesti Iparmûvészeti Múzeum adott ott -
hont. A teljes program két kötetben jelent meg. Az
újkori kárpit és annak részleteit feldolgozó kortárs pa-
rafrázisok a Hegyi Ibolya utolsó kurátori tevé keny -
ségének eredményeként létrejött Történeti és kortárs
kárpitok Magyarországon címû tárlaton is láthatóak
voltak Esztergomban, a Keresztény Múzeumban.

Hegyi Ibolya negyven mûalkotást számláló élet mû-
ve, cikkei, disszertációja, Az idô szövete címû könyve,
az általa szerkesztett és részben írt magyar és angol
nyelvû katalógusok kellô alapossággal dolgozzák fel 
a magyar kárpitmûvészet történetét, bemutatják a
mûfaj sajátos, kortárs, autonóm formájának elméleti
alapjait. Az általa kiválasztott és kiállító mûvészek,
mûvek mindig azt a színvonalat képviselték, melyet
világszerte elismeréssel illetnek, még akkor is, ha en -
nek az itthoni közönség alig van tudatában. Az általa
írásra ösztönzött mûvészettörténészek, mûkritikusok
alkalmat kaptak a mûfaj mély megismerésére, és an -
nak mindannyian elkötelezett híveivé is váltak. He -
gyi Ibolya mûvészi és elméletírói hagyatéka teljes és
befejezett egész. Az általa körülhatárolt, igényes al -
ko tói magatartásmódot és az ezzel együtt járó törté -
neti tudatosságot, a filozofikus szemléletû, de a ter -
mészettudományok felé is nyitott kutatói lendületet
átvéve a jövôben bátran folytatható a megkezdett és
alaposan elôkészített útvonal bejárása.

KONTSEK ILDIKÓ
mûvészettörténész, a Keresztény Múzeum igazgatója
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Hírek 
� Két tárlat Balatonfüreden a Vaszary Galé -
riában. (Honvéd u. 2–4.) – Pusztán fekete
vonalakkal – Dürer-metszetek a Szépmû vé -
szeti Múzeumból címmel 2016. március 19.

és június 19. között látható kiállítás. – Egy
önéletrajz címmel Jovánovics György szob-
rászmûvész munkásságából nyújtanak ke-
resztmetszetet az 1960-as évekbeli, korai
mûvektôl kezdve a külön erre a kiállításra
készített alkotásokig. A tárlat 2016. már ci -
us 19. és július 17. között látogatható.

� Vasarely: Szerigráfiák, multiplikák címmel a
Frankofón Fesztivál keretében Victor Va -
sarely (1906–1997) legjelentôsebb mûfajá -
ból, a sokszorosító eljárásokkal készült mû -
vekbôl, a Szépmûvészeti Múzeum Vasa -
rely Múzeumának anyagából mutatnak be
válogatást a Francia Intézetben (Budapest
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I. ker., Fô u. 17.) 2016. március 18. és jú -
nius 18. között. A képen egy különleges,
mégis jellegzetes Vasarely-mû.

� Hommage à Vasarely tervezôgrafikai pá lyá -
zatot hirdetett a Pécsi Galéria Archívum
Alapítvány és a Pécs 2010 Egyesület Vic tor
Vasarely születésének 110 éves évfordulója
alkalmából. A tervezôgrafika területén al -
kotó mûvészek 2016. június 24-ig adhatják
be pályamunkáikat. Bôvebb információ el -
érhetô a MAOE (Magyar Alkotómû vészek
Országos Egyesülete) honlapján.

� Két kiállítás Miskolcon. – A Gyûjtôk és gyûj -
te mények sorozat második résztvevôjeként
a királdi Mûvésztanya mutatkozik be a
Herman Ottó Múzeum Papszeri Öreg
Épületében. (Miskolc, Papszer u. 1.) A
2012-ben alakult társaság az elmúlt évek -
ben mindenkit felkutatott, aki csak tudott
valamit a barkó hagyományokról. A palóc -
ság egy kisebb, zárt közössége a barkó nép-
csoport. A Mûvésztanya tagjai a gyûjtô -
munka anyagából merítve el is sajátították
a barkó szövés, viseletvarrás, hímzés, bú -

torfestés és bôrmûvesség fortélyait. Gyûj -
tô- és alkotómunkájuk eredményét mutat -
ták be Nyiss ajtót a barkóságra címmel 2016.
március 10. és május 29. között. – A krosz -
nói üveg világa tegnap és ma címmel a Kár -
pátalja Múzeum (Krosno, Lengyelország)
vendégkiállítása látható 2016. április 21-tôl
június 26-ig.

� Fajanszba zárt történelem – a habán kerámia
Magyarországon címmel nyílt kiállítás a
Tatabányai Múzeumban. (Szent Borbála
tér 1.) A tárlat ízelítôt ad az újkorban a
Kárpát-medencébe menekült anabaptista
közösségek életébôl, tárgyi hagyatékából,
elsôsorban különleges díszítésû és for ma -
világú kerámiamûvészetébôl, amely jelen
volt a kor fôúri, városi és népi kultúrájá -
ban is. (2016. március 18. – június 5.)

� Próbálják az olimpiai formaruhákat. – A Ma -
gyar Olimpiai Bizottság 11 tervezôgárdát
hívott meg a 2016-os nyári olimpiai játé -
kok formaruhájának tervezésére. 2015 szep-
temberéig hatan adtak be érvényes pályá -
zatot, közülük a Nubu, a The Four és a
Use Unused jutott a döntôbe, végül a zsû -
ri a Use Unused Füzes Eszter, Godena-

Juhász Attila és Tóth András alkotta csa pa-
tának fiatalos, sportos, elegáns forma ru háit
ítélte a legjobbnak. A ruhákon a babérral
koszorúzott 168-as embléma az eddig el -
nyert magyar olimpiai aranyérmek számát
örökíti meg.

� Képek és pixelek / Fotómûvészet – és azon túl
/ Nemzeti Szalon 2016. A magyar fotó -
mû vészet legutóbbi 10-15 évét  és jelenét
mutatja be a Mûcsarnok tárlata. (Budapest
XIV. ker., Dózsa György út 37.) A fotózás -
ban szinte minden megváltozott a képek
készítésének gyökeresen új módjával, a di -
gitális technikával. Csaknem 150 mûvész
több száz, az elmúlt 10-15 évben született
képe látható a falakon, öt téma köré cso -
portosítva: Hely, ahol; Szemben; Testkép; Né-
zôpont; Varázslat. (2016. április 23. – június
26.)

� Három kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában.
(Budapest II. ker., Templom u. 2–10.) –
„Volt egyszer egy kukoricagóré” címmel Sprok
Antal famûvész szoborbútorait a Kúria-
tárlaton mutatták be 2016. április 15. és
május 12. között. – A Folyosó-tárlaton Az
Év Természetfotósa 2015 pályázat legjobb
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képeit, hazai, határon túli, profi és amatôr
alkotók munkáit állították ki 2016. április
7. és május 8. között. –  A fotók után Kép –
vándorlás címmel Simonyi Cecília illuszt rá -
tor, grafikus tárlata következik, mely 2016.
május 10. és június 26. között látható.

� Pontról pontra címmel Varga Dóra üveg -
tervezô munkái voltak láthatók a Herman
Ottó Múzeum – Miskolci Galéria Rákóczi
Házában (Rákóczi u. 2.) 2016. április 7-tôl
május 29-ig.

� Horkay István: Plakátok / Posters 2016. – A
Léna Roselli Gallery-ben (Budapest V. ker.,
Galamb u. 10.) 2016. június 9. és 19. kö -
zött látható tárlatot hírül adó plakáton
Na’Conxypan Gulácsy Lajos különös ala -
kokkal benépesített világára utal, Andaxin
kisasszony pedig egy a sok, Horkay István
teremtette különös lény közül. 

� A friedrichshafeni Aero 2016 szakkiállításon
az e-Flight-expo Award-ot, a legnagyobb
európai kisrepülôs innovációs díjat kapta a
kecskeméti Magnus Aircraft Kft. és a Sie -
mens közös fejlesztésû elektromos repülô -
gépe, a Magnus eFusion (kép). A kétüléses,
könnyûszerkezetes, kompozitanyagokból
készült gép súlya 410 kilogramm, egyelôre
20-25 percet képes a levegôben tölteni, de
a fejlesztôk az üzemidôt több órára szeret -
nék növelni. Pilótakiképzéshez és vész hely -
zeti képzéshez gazdaságosan használható a
kisgép.

� Gyôrfi Lajos szobrászmûvész munkáiból
rendeztek kiállítást 2016. április 21. és má -
jus 29. között a Vigadó Galériában. (Bu da -
pest V. ker., Vigadó tér 2.) Bocskai Ist ván
alakja különleges helyet foglal el Gyôrfi
Lajos életmûvében, ez az emlékkiállítás is
a fejedelem kultuszának ébrentartását szol -
gálta.

� Zsolnay Fényfesztivál 2016 – július 1–3. –
Pécs az idén nyáron indítja útjára legújabb
kezdeményezését: július elsô hétvégéjén
tematikus összmûvészeti fesztivált ren dez -
nek, amely a város közel kétezer éves múlt-

jának hagyatékát a fantázia világával ötvö -
zi. Az ókeresztény sírkamrák, az elsô ma -
gyarországi egyetem, a török kori emlékek
és az újjászületett Zsolnay-gyárépületek
korhû hangulatokkal, produkciókkal, lát -
nivalókkal népesülnek be. Este fényárba
borul a város, az álló és mozgó fényfesté -
szeti képek, építmények, installációk né -
me lyikének létrehozásában a közönség is
részt vehet.

� Sárkányok Magyarországon. – Sárkány a
mû vészetben címmel a Kôszegi Mûvészeti
Egyesület tematikus kiállítását rendezték
meg a kôszegi Jurisics-vár Lovagtermében
(Rajnis József u. 9.) 2016. április 22. és má-
jus 16. között. – Sárkányok mindig lesznek –
Petôfi Irodalmi Múzeum. (Budapest V.
ker., Károlyi u. 16.) A 2016. március 27-tôl
november 6-ig látható kiállítás arra vállal -
kozik, hogy bemutassa a különbözô kultú -
rák sárkányértelmezéseit, a „tudományos”
leírásukra tett kísérleteket, termékeny je -
lenlétüket a képzômûvészetben és az iro -
dalomban. –  Papírsárkányok és pörgettyûk –
a Japán Alapítvány vándorkiállítása 2016.
május 5. és június 3. között a Laczkó De -
zsô Múzeumban. (Veszprém, Erzsébet sé -
tány 1.) – Sárkányok éjszakái az állatkert -
ben. (Budapest XIV. ker., Állatkerti körút
6–12.) 2016. április 8-tól május 22-ig min -
den este 19 és 22 óra között kínai lampi -
onmûvészek egyedülálló alkotásait, szín -
pompás, 20 méteres sárkányt és több száz
csodás fénylényt csodálhatnak meg a láto -
gatók.
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