
� Vajon milyen fogalmak mentén kezel konszenzu -
so san a klasszifikáció mûtárgyként [art] vagy kézmû -
vességként [craft] egy tárgyat? – merült fel bennem
sokadszorra, mikor Regôs Anna és Molnár Zsuzsa ki-
állításának megnyitására készültem. Keresgélve szak -
mai emlékeimben, hamar oda lyukadtam ki, hogy a
Bauhaus volt talán az elsô, de mindenképp az utolsó is-
kola – ha nem iskolaként kezeljük a nômûvészeti moz-
galmak tendenciózus kánonkritikáját –, mely prog -
ramszerûen kívánta megváltoztatni azt a hierarchiát,
ami a két terület között feszült. Méghozzá azzal, hogy
olyan kategóriákat értelmezett újra, mint funkció,
praktikum, egyediség – tette mindezt úgy, hogy tá -
gabb szociális érzékenységgel értelmezte újra a „tár -
gyakat létrehozók” szerepét is a társadalomban, elô -
ször bevezetve a korra, nemre való semlegesség elvét.
Bár azóta bizonyított1, hogy mennyire sántított ez az
egalizmus, mégis szemléletileg olyan erôs igazodási
pont, melyet érdekes módon szinte teljes mértékben
ignorált a hetvenes-nyolcvanas évek mûvészetkri ti ku -
si irodalma. A textilre vonatkozóan mindenképp.

Precízen vágott plexikeretbe, szinte dobozba fog -
lalt len- és papírmunkákat állítottak ki a falon, és há -
rom alapmintából és három színállásból álló minta -
választékra szerkesztett kapszulakollekciót, ruhákat2.
Akár adekvát lehetne a Bauhaus-szellemiséget meg -
idézve indítani a gondolatmenetet, azonban sokkal
iz galmasabb, amit a munkák és fôként az installá lá suk
indukálnak, egy fontos és kevéssé aktualizált szem -
pont boncolgatását.

Egy iparmûvészeti galériában láthattuk a kiállítást.
Nem ódzkodom ettôl a nagy múltú fogalomtól, an -
nál is inkább nem, mert cseppet sem idejétmúlt. Sôt,
hihetetlenül izgalmas fogalmi feltöltôdésen megy ke -
resztül jelenleg, ami talán kevésbé érzôdik itthon, lo -
kálisan, de nemzetközileg vastagon így van. Ennek a
folyamatnak az egyik legfontosabb, de legalábbis szer-

ves és koherens része, hogy – részben – leválik a design
fogalmi halmazáról.

Regôs Anna munkái a Texhibition 2017 projekt ke -
retében készültek. A szó egy megalkotott, „összetolt”
konstrukció, ha tetszik: két fogalom olvad össze, ahol
mindkettô veszít hangzókat, hogy egy újat alkossa nak
együtt. Textil és kiállítási funkció összekapcsolása a

K I Á L L Í T Á S 2 017 / 5 1 6 . o l d a l

Makacs-e a len?
Regôs Anna és Molnár Zsuzsa textilmûvészek kiállítása 

a Palmetta Design és Textilmûvészeti Galériában

Regôs Anna: Kék háló
(két nézetbôl) / Anna
Regôs: Blue Net (from

two perspectives)  
[2017] hajtogatott
lenvászon / folded
linen [63x60 cm]

Fo
tó

: R
eg

ôs
 B

en
ed

ek



hazai mûvészettörténetben leginkább vagy legszem -
beötlôbben a hetvenes évekkel kezdôdô, úgynevezett
expanzív korszakához tartozik a magyar textilmû vé -
szetnek, a szombathelyi biennálék megindulásával, a
Savaria Múzeum médiumra fókuszáló gyûjtési politi -
kájának kialakításával és a Velemi Textilmûvészeti
Al kotómûhely, az úgynevezett kísérleti gondolkodás
lehetôségének megteremtésével. A hazai textilmûvé -
szetet (vagy ha tetszik, „textiles gondolkodásból ki in -
duló mûvészetet”) a képzômûvészet területéhez tar -
tozó szótárral közelítették meg mindig és folyamato -
san, ennek következtében ehhez igazodóként jelölték
ki az útját. Azok a fogalmak, melyek a „textil expan zív
idôszakában” születtek, azon a kettôsségen túl, mely

az ’ipari’ és az úgynevezett ’autonóm’ különbség té -
telét jelenti, az ’iparmûvészet’ és a ’képzômûvészet’
hierarchizálását is magukban hordozzák, így például
a gondolat textil, az autonóm textil, a tér-textil vagy a
kísérleti textil.

Képzômûvészet és iparmûvészet Dávid–Góliát-har -
ca évezredekre meghatározta, hogy a kvázi aláren delt -
ségre ítélt arte minore (sic!) milyen módon definiál -
hat ja önmagát – ezt a 20. század is megörökölte, sôt
a 21. is. 

Az, hogy képzômûvészeti kategóriákkal közelítünk,
megnehezíti az iparmûvészet közvetlenebb megkö ze-
lí tését. Leuralja, dominálja, megbéklyózza, mond hat-
juk: védi, de be is zárja. 

Érdemes hát segítségül hívni társterületeket és esz -
köztárukat. A kortárs kritikai kultúrakutatás egyik leg-
izgalmasabb területe a material culture studies, mely új
aspektusokból kezdte vizsgálni ember és mûvi kör -
nye zete viszonyát. A material culture kutatási területe
elsôsorban a régészetben és az antropológiában gyö -
kerezik. Az anyagszerûség a kultúra elválaszthatatlan
része, így a material culture magában hordozza ezt a
kettôsséget, a fizikai és az intellektuális világ viszo -
nyát. Ezek az értelmezések tovább finomodtak, és
napjainkra szinte minden materiális dolog beletar to -
zik, illetve az intellektuális és a fizikai világ viszonyá -
ban elmosódik a hierarchikus viszony. A kortárs el mé-
letek szerint a két terület viszonya kölcsönös, nem csak
az emberek készítenek tárgyakat társadalmi cél ból,
hanem a tárgyak is hatnak a társadalomra. Az el mélet
azt is vizsgálja, hogy az emberek hogyan szer ve zik az
életüket a tárgyaik megválasztásán keresztül. 

Howard Risatti3 egyike azoknak, akik megoldást
kí náltak. Kiindulópontja a posztmodern által meg kér-
dôjelezett és visszabontott art – craft, azaz a (kép zô) -
mûvészet – kézmûvesség/iparmûvészet problema tika.
Egy olyan egyetemes problémáról van szó, me lyet
akkor realizált a vizuális kultúra története, amikor két
olyan kategóriát helyezett egymás mellé, mint a prak -
tikus-funkcióval bíró mûtárgyak [practical-func tional
arts] és az iparmûvészet egyedisége [unique ness of
craft]. Risatti szerint – aki könyve elsô részben lát szó-
lag a bipolaritást úgy akarja feloldani, hogy el is meri,
minden kézmûvesség/iparmûvészet mûvészetként
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tekintendô – elsôsorban a következô sztereotípiákat
kell lebontani: 1. A funkció és a funkciótlanság szem -
beállításának validáló szerepét; 2. A kézmûvesség és a
design szembeállítását; 3. A mûvész mint intellektu á -
lis tevékenységet végzô szemben a kézmûves-ipar mû -

vésszel mint tárgykészítôvel [object maker]; 4. Mû -
vé szi tartalom szemben a materiális tárggyal.4

Risatti nagyon hamar odajut, hogy minden prob -
léma gyökere az, hogy a craft területnek nincs saját
kritikai teóriája, folyamatosan csak kölcsönöz, innen-
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onnan, de legfôképpen a mûvészettörténet és a klasz -
szi kus esztétikatörténet oldaláról, és ezzel félre csú szik
az értelmezés. A másik döntô probléma, hogy craft és
design egymásnak feszül. Mindez akkor kezdôdött,
mikor az utóbbi átvett számos funkciót és szem pon tot
az indusztrializáció kezdetén: a tömeggyártott ter -
mékekkel sok minden pótolhatónak tûnt, és meg is
tették ezt. Ez vezetett oda – állítása szerint –, hogy a
kézmûves/iparmûvész területnek óhatatlanul új utat
és igazodást kellett keresnie, és ezt a (képzô)mûvé -
sze tek felé tette meg. 

Visszatérve az elsô szempontra, azaz a „kölcsön zött
elméletre”, Risatti hangsúlyozza, hogy addig, amíg
Alexander Baumgarten, Edmund Burke vagy Imma -
nuel Kant intellektuális keretet adtak a szépmû vé sze -
tek nek az esztétika kategóriáival a 18. század óta –
mindez hiányzott a másik oldalon, márpedig ez a teo -
retikus és kritikai diskurzus elôfeltétele. A kézmûves/
iparmûvészetrôl [craft theory] folytatott beszédet sze-
rinte az antiintellektualizmus jellemzi, sokkal inkább

emocionális kategóriákkal operál; igyekszik ignorál -
ni, letagadni saját múltját, pont azért, hogy a „fel jebb”
igazodást segítse; illetve elsôsorban olyan praktikus
szempontokat mozgat, melyek a technikákra és az
alapanyagokra szorítkoznak, vagy azokból indulnak
ki – ezek felsorolásán azonban nem lép túl.

Regôs Anna hajtogatott és varrt papír- és lenmun -
kái nagyon szervesen kapcsolódnak korábbi munkái -
hoz, a patchworktôl a komputerkárpitokon át a hasz -
nálati textilekig. Gondolkodása az anyagról, archi tek-
tonikus építkezésrôl, fényes és matt, talált és készített
egymásmellettiségérôl egy irányba mutat. Leg újabb,
ezúttal kiállított munkáinak a kiindulási alapja a négy-
zet forma, melyrôl hajtogatással és pliszírozás sal lét re-
hozott élek, domborzat, ritmus nyomán gon dolko dik.
Nagyon könnyen adná magát, hogy a fan taszti kus
„talált” lenekbôl készült finom színkombi ná  ciókban
az itteni gondolkodást, tehát egy alapve tô en a mû vé -
szet saját eszközein való mélyebb gondolko dást, kí sér-
letezést érjünk tetten, azonban sokkal iz galma sabb
Regôs Anna munkáit, egykori tanárai mentén is,5 egy
hazai alapvetôen anyagból és anyagsze rûség bôl gon -
dolkodó textiles tradícióhoz kötni. 

�

Regôs Anna: 
Pasztell színátmenet
(részlet) / 
Anna Regôs: 
Pastel Colour Transition
(detail)

Palmetta Collection
ruhakollekció, 

Nizza kabát. Anyagterv:
Regôs Anna, ruhaterv:

Molnár Zsuzsa /
‘Palmetta Collection’

attire collection, ‘Nizza’
coat. Fabric design:
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„A textilanyag egyik legegyszerûbb alakítási módja a
hajtogatás. Ennek a cselekvésnek határozott formai kö vet -
kezménye, éle, nyoma marad, s mint ilyen, elemi módon

világít rá a térben formálódás enteriôr, exteriôr, téri vi -
szonyhelyzeteire. A vásznak hajtogatása során találtam
rá a geometrikus formációkra, az egybevágóság, a szim -
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metria, az ismétlôdés összefüggéseire, amelyek gyakran a
természeti formálódás törvényeivel is rokonságot mutat -
nak”6 – írja Szilvitzky Margit 1979-ben. Szilvitzky
nemcsak alkotóként, hanem oktatásszervezôként és
tanárként is egy teljesen új fejezetet nyitott a hazai
textiles gondolkodásban. Az általa is rendkívül sokat
használt papír, illetve organikus anyagok, mint a
gyapjú vagy lenvászon, transzponálták az addig kizá -
rólag figurális, értsd ábrázoló textilhasználatot egy
másik típusú, az anyagból, annak természetébôl ki -
induló, alárendelôdô vagy azzal megharcoló alkotói
alap állás felé. A len – annak ellenére, hogy végtele nül
jól és sokféleképpen megdolgozható anyagnak tûnik
– nem adja könnyen magát, makacs. Az esetlegessé -
gébôl fakadó hibák és véletlenek, göbök vagy szálvas -
tagság-különbségek, olyan esztétikai dimenziót nyit -

nak meg, mely a késô modernitás legizgalmasabb és
legtermékenyebb kategóriáit hozza mozgásba. 

Regôs Anna textilképeinek – egyszerûsítsük így le,
hiszen falra akasztva, keretben mutatkoznak – az egyik
legizgalmasabb dimenziója, hogy elsôre és még má -
sodjára is egy végtelenül klasszikus (képzô)mûvészeti
gondolkodást feltételeznek, tiszta geometriáról, szín-
és formatanulmányokról szólnak, ám még sincs így.
Azzal, hogy közelebb lépve vállalják pszeudóságukat,
a len mint alapanyag érvényre juttatását, az élvasa lá -
sok görbülését, ezáltal az árnyékok pulzálását, elfo -
gadják anyagiságukat, nem hibaként „bukkanunk rá -
juk”. Még jobban felerôsíti az alkotó véleményét az
iparmûvészet fent leírt klasszikus identitásharcáról 
az installálás módja, a munkák végleges formája. Az
anyag látszólag „képek” formáját veszi fel: értsd, a
merev plexidobozokba zárt, így két dimenzióba kény-
szerített munkák nem hagyják, hogy könnyen felfe -
dezzük, mirôl is beszélnek valójában. Visszaide gení tik
a len alapanyagot, ha tetszik: ironikus módon felis -
merni késztetik a nézôben a képzô- és iparmûvészet
elhibázott egymáshoz méregetését. OLTAI KATA

mûvészettörténész

(Regôs Anna Új munkák címû kiállítása, valamint a Mol -
nár Zsuzsa által – Regôs Anna anyagainak felhasz ná lá -
sá val – tervezett Palmetta ruhakollekció bemutatója. Pal -
metta Design és Textilmûvészeti Galéria, Budapest, 2017.
május 19. – augusztus 30.)
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