
� Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a fran cia -
országi Angers-ban a Nemzetközi Minitextil Trien -
nálét (XIe triennale internationale des mi ni-textiles,
2017), a tárlatnak 1993 óta a Loire menti történelmi
város Jean Lurçat (1892–1966) francia képzô- és ipar -
mûvész nevét viselô múzeuma (Mu sée Jean-Lurçat
et de la tapisserie contempora ine) ad otthont. A há -
rom-ötévente megvalósított mû vé szeti eseményso ro -
zat témájául 2017-ben a Libres comme l’art! (Free as art!
[Szabad, mint a mûvé szet]) mottót és egyben címet
választották a szer vezôk, ami idén 460 pályázót – kü -
lönbözô mûvé szeti ágak jeles képviselôit – inspirált
meghatáro zott méretû, 12 x 12 x 12 centiméternél
nem na gyobb, egyszersmind változatos anyaghaszná -
latot és formatársításokat felvonultató mûvek létre -
ho zására. A világ húsz országából pályázó alkotók mi -
niatûr munkái közül végül 69-et választott ki állí tásra
a mûvészekbôl és múzeumi vezetôkbôl álló szak mai
grémium. 

Felszabadult játékossággal megalkotott, humort és
iróniát sem nélkülözô parányi textilplasztikák, tár sa -
dalomkritikát és világpolitikai kérdéseket meg fo gal -
mazó miniobjektek és -képek; asszociatív for mák,
me  lyekben különféle kézmûveshagyomá nyok, mû -
vészettörténeti stílusok tanulságai formá lód hatnak
eggyé, lényeg a mondanivaló; absztrakció, koncep -
tua lizmus, posztmodern, pop-art, folklór; líraiság és
expresszivitás apró tárgyakban felvil la nó különös tár -
sulása, vagy egyszerûen csak pilla natnyi benyomá so -
kat, érzéseket rögzítô gesztu sok; jelszerû maroknyi
világok. Minitextil.

Immár több mint négy évtizede követel helyet ma -
gának a mûvészettörténeti kánonban, töret le nül nép -
szerû kifejezési forma az alkotók körében, érdeklô -
désre számot tartó mûvészet a mûélvezô közönség
körében. Nemzetközi fórumain, mint az angers-i tri -
ennálén, vagy a mûfaj hazai bölcsô jében, a szom bat -
helyi Nemzetközi Miniatûrtextil Biennálén, a je len
levô országok száma évrôl évre alig, vagy nem válto -

zik, ami arra is rávilágít, hogy a résztvevôk számára 
e mûveket felsorakoztató ki állítások nívós, rangos
meg mutatkozási lehetôsé get jelentenek, új szakmai
kapcsolatok építését se gítik; és nem utolsósorban a
textil szeretetét is bi zonyítják. 

Érdemes néhány gondolat erejéig a szombathe lyi
minitextil történetét megidézni, aminek tanul ságait,
válogatott mûvészi produktumait a városi képtárban
Apró óriások – a miniatûrtextil-mûvészet nagysága cím -
mel éppen ez év október közepétôl december köze pé-
ig tárták a látogatók elé; a nem zetközileg is elis mert
biennálék anyaga reprezen tatívan illusztrálja a mûfaj
alakulásának általános érvényû tendenciáit is. 

A hazai pályázati felhívások szerint a miniatûr tex -
tilek maximum 20 x 20 x 20 centiméteres tex tilalko -
tások, illetve anyagukban, technikájukban a textil tu -
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Maroknyi világok
Nemzetközi Minitextil Triennálé Angers-ban
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Nicole Bayle
(Franciaország) mini -
textilje [Conserver la

liberté de l’art] / 
Mini-textile by Nicole

Bayle (France)  
gyöngy, gyapjú,

vászon, konzervdoboz,
kézimunkázás / 

beads, wool, linen, 
tin, handiwork
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lajdonságaira utaló kompozíciók. A mû for ma elsô
képviselôi az autonóm útkeresések, kí sérletezések, az
„eleven textilek” nagy korszaká ban születtek, jellem -
zôen még textilbôl készültek: filc bôl, gyapjúból, ken -
derbôl stb. kötött, horgolt, szö vött, hímzett, appli kált
munkák. Elsôsorban anya guk és technikájuk révén
kötôdtek az iparmûvé szethez, mûvészi kérdésfelte vé -
sükkel, gondolati sá gukkal – hasonlóan nagyobb mé -
retû társaikhoz – inkább már a képzômûvészet irá nyá-

ba mutattak, a szabad kísérletezések terepévé váltak;
a kortárs mûvészetkritika akkori kategóriái szerint: a
kép zô mûvészet és az iparmûvészet határterületein
mozogtak. Magyar vonatkozásban e kezdeti kor szak
egyik példaként említendô, ikonikus darabja Szenes
Zsuzsa (1931–2001) Ami korábban haszná lati tárgy volt,
most dísz (1975) címû ready-made-je – színes-meleg
gyapjúba burkolt gázálarca: egy un dort keltô tárgy és
a hozzá kapcsolt jelentéstar ta lom metamorfózisa –,
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Maria Muñoz
Torregrosa
(Spanyolország)
minitextilje 
[Encore en vie] / 
Mini-textile by 
Maria Muñoz
Torregrosa (Spain)
selyemfonal,
pálmarost,
zsakaranda, olló,
mûanyag figura,
tekerés, ragasztás /
silk thread, palm fibre,
jacaranda, scissors,
plastic figure, 
twining, gluing
[10x12x8 cm]
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Jill Galliéni
(Franciaország) mini -
textilje [Miroir ô mon

miroir dis-moi si je suis
libre] / Mini-textile 

by Jill Galliéni (France)
szintetikus fátyol,

pamutszál, varrás,
hímzés / synthetic veil,

cotton thread, 
sewing, embroidery 

[12x10x3 cm]
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amely jól mutatja az alkotói attitûd változását. A nyolc -
vanas évektôl – más tex tilmûvekhez hasonlóan – a
minitextilek anyagát, megmunkálását, az alkalmazott
technikák arze nál  ját tekintve egyre változatosabb meg-
oldások szü let nek; majd a kilencvenes évektôl jellem -
zôvé vál nak az eltérô, sôt, az ellentétes anyagminô sé -
gek – a textiltôl távol álló, arra csak struktúrájában
utaló, ezáltal annak karakterét kiemelô anyagok –
egy mûvön belüli radikális összekapcsolására tett kí -
sér letek. Az alapanyagok kombinálása – a selyem tôl a
plexiig, a kôtôl, a bôrtôl a fémen át az üve gig, a ter -
mészetes matériáktól a szintetikus anyagokig, és még
ezen is túl, az iparban elôállí tott készter mékekig, a

talált tárgyakig – és a faktúrák variá lá sa tekintetében
igen széles a skála. E mûvek zömük ben textilplasz ti -
kák, fontossá válik a formai, illet ve a tartalmi meg -
hökkentés, ennek szándéka a gyak ran provokáló, meg-
szólító mûcímekben is meg nyilvánul.1

Mindez jól megfigyelhetô a kilencvenes évektôl
ren dezett és mutatós kiadványokban dokumentált
an gers-i kiállítások anyagán is. Azonban fontos, és
feltehetôleg a miniatûr alkotások hatás mecha niz mu -
sát is befolyásoló különbség a mûtárgyak tér beli ki -
terjedése. A szombathelyi textilek tenyérnyi mérete
Angers-ban közel felére csökken, ezáltal a kiállított
tárgyak még inkább személyes terükbe (kell hogy)
vonzzák a szemlélôdôt, intimebb be fogadást igényel -
nek a csak kicsivel nagyobb mé retû társaikhoz képest
is – amit bizony nem segít az ôket biztonsági okok ból
bezáró plexikocka. Itt minden pici részlet még na -
gyobb jelentôséggel bír, kezdve egy apró öltéstôl egy
darabka gyöngy szemig, csipkefoszlányig, papír go -
lyócskáig, cér na szálig, vagy egy vékony rézdrót gör -
bületéig. Né melyikük olyan, mint egy csöppnyi, sze -
mélyre szó ló ajándék, vagy egy személyes történet
pará nyi csomagolásban; olyanok is vannak közöttük,
ame lyek már-már talizmánná, mágikus tárgyakká lé -
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Claire Rado de Selva
(Franciaország) mini -

textilje [Liberté] / 
Mini-textile by Claire

Rado de Selva (France)
pamutvászon,

pamutfonal, olajfestés,
varrás, hímzés /

cotton, cotton thread,
oil painting, 

sewing, embroidery
[12x12 cm]
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nyegülhetnek. Egyiken-másikon méretük ellenére is
ereje van a szónak, alkotójuk írást, szöveget varr, hí -
mez, applikál megmunkált felületükre, így mû vész -
könyvekhez hasonlíthatóan érzéki és intel lek tuális
médiumokká válnak. Szinte mindegyikükre igaz: ér -
zô dik rajtuk a mûvész gondos keze mun kájából faka dó
érték.

Az angers-i kiállítássorozat ajánlott témái hol tör -
ténelmi vagy irodalmi ihletésûek, hol kevésbé lírai
módon, komoly emberi és társadalmi kérdé seket –
rend vagy káosz, vízzel vagy anélkül, web bel vagy sem,
szabadság (Ordre ou chaos: la fronti è re?, 2002; Avec ou
sans eau?, 2009; Too web or not to web, 2012; Libres com-
me l’art!, 2017) – vetnek fel.

Az idei Libres comme l’art! cím számos aktuális prob-
lémára való reflektálás lehetôségét rejtette magában,
a témát a részt vevô mûvészek sokféle anyagból, sok -
féle technikával, igen változatos mó don járták körül
– a mottóhoz illôen, az alkotói szabadság teljes tuda -

tában. Ennek tanulságait Fran çois de Loisy, a nem -
zetközi triennálé egyik fô szer vezôje a tárlat kiadvá -
nyában foglalta össze. Írá sá ban a mûvészek társadal mi
felelôsségvál lalá sát hangsúlyozza, s e gondolat men -
tén a kiállítási anya gon belül tematikai csoportokat 
– az erôszakkal, a természettel, a test, a gondolat, a
forma, a kultú ra, a színek szabadságával foglalkozó
munkákat – különít el.2

Nem egy alkotó szól a szabadság erôszakból fa ka -
dó elvesztésérôl, az erôszak veszélyeirôl. Így tesznek
például Claire Rado de Selva (mûvész ne vén: Rado)
és Jill Galliéni francia mûvészek, Rado olajjal festett
vászonra hímezte a csónakban me ne külôk drámáját
(Liberté), Galliéni kézzel var rott, hímzett nôi fejeket
– szabadságukat, identitásukat vesztett alakokat – kö -
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Murotani Hiromi (Japán) minitextilje [Libre comme le plan] /
Mini-textile by Hiromi Murotani (Japan)

pamut, hajtogatás, varrás / cotton, folding, sewing
[11,5x12x10 cm]

Velga Lukaža
(Lettország) minitextilje

[Une penseuse] / 
Mini-textile by Velga

Lukaža (Latvia) 
len, pamut, aranyszál,
selyemfonal, gyöngy,

szövés, kézimunkázás
/ flax, cotton, golden
thread, silk thread,

beads, weaving,
handiwork
[12x12 cm]
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tözött egy labdaccsá (Miroir ô mon miroir dis-moi si je
suis libre), a holland Stef Kreymborg kínai nemzeti
kisebbségek eredeti kel méit dolgozta fel alkotásában,
munkája a rezsim ál tal homogenizált, s ezáltal ve szély-
be sodort kul tú rát szimbolizálja (Sang plié). A spanyol
Maria Mu ñoz Torregrosa is az erôszak fenyegetô ve -
szé lyére figyelmeztet, ironikus mûvén a békésen bi -
ciklizô egy nyisszantással a mélyben találhatja ma gát
(En core en vie). Számos alkotót a liberté szó természe ti
képek, életképek megjelenítésére és olyan – a mû faj
lényegét megragadó – szabadon burjánzó or ga nikus
formák megalkotására késztetett, mint pél dául a hol -
land Marian Bijlenga, a belga Dolorès Gossye, a fran-
cia Ghislaine Berlier Garcia, az olasz Lucia Sammar -
co, a japán Mihoko Sumi (Szumi Mihoko), Toshie
Takahashi (Takahasi Tosie), Hi romi Murotani (Mu -
rotani Hiromi) és Kakuko Ishii (Isii Kakuko) szin te -
tikus szálból, pamutszálból, pa pírból, lószôrbôl, hal -
bôrbôl formázott, érzékeny munkái (Points d’ombre;
La lumière; L’art de rien ou les samares ailées; Jeux dans

2 017 / 8 1 7 . o l d a l K I Á L L Í T Á S

Stef Kreymborg
(Hollandia) minitextilje

[Sang plié] / 
Mini-textile by Stef

Kreymborg (Holland)
selyemszövet,

selyemfonal, poliészter,
pamutfonal,

hajtogatás, varrás /
silk fabric, silk thread,

polyester, cotton
thread, folding, sewing

[12x12x4 cm]

Libres comme l’art!
címû kiállítás (részlet) /

Exhibition Libres
comme l’art! (Free as
art!) – exhibition view
[Musée Jean-Lurçat

et de la tapisserie
contemporaine,
Angers, 2017]
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l’air; Aile du coeur; Le pépin 16-2; Libre comme le plan;
Nouer). A gondo lat szabadságára utalnak, illetve kér -
deznek rá a litván Jovita Sakalauskaite és a lett Velga
Lukaža vissza fogott színvilágú mûvei (Âme; Une pen -
seuse); Lu cia Flego olasz és Edite Pauls-Vignere lett
mûvészek harsány színû, gyöngyökkel díszített mini -
textiljei (Communication libre; Julia); a francia Nicole
Bayle és az angol Anna Ray pop-art ízû alkotásai (Con-
ser ver la liberté de l’art; Doré).

Örvendetes, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
(Kecseti Gabriella: 1993, 2009, Lévai Nóra: 1996,
Golarits Erzsébet: 1999, B. Csernyánszky Kata lin:
2005, Csertô Rita: 2009) ezúttal is szerepel a si ke res
pályázók között magyar résztvevô: B. Cser nyánszky
Katalin, Vigh Krisztina és Rományi Lász ló képviseli
hazánkat a franciaországi rendezvé nyen.

B. Csernyánszky Katalin alkotásának (Façade [Lát -
szat]) kiindulópontja a kocka mint tömör, szi lárd, tö -
kéletes test, ennek éleit tekerte-fonta meg drótból;
ezt az alapanyagot már korai munkáitól kezdve szí -
vesen alkalmazza a benne rejlô számta lan lehetôség
miatt. Az elmélyült alkotás közben érzett emocioná lis
energiák és gondolatfutamok arra késztették, hogy a
kész kockát gyûrje meg, roncsolja szét, annak remé -

nyében, hogy izgalmas, szabálytalan forma keletke zik.
A gesztus nyomán létrejövô alakzat egy szimbolikus -
nak is felfogha tó, s önmagában is esztétikai értékkel
bíró tárgy: egy almacsutka-objekt lett. Az egyszeri
mozdulatból keletkezett formai átalakulás hihetetlen
alkotói ka tarzist okozott számára, mint mondja: „a
kiállítás mottójára a forma szabadságával adtam meg
a vá laszt”.3 A mûvész egyik legkedveltebb kifejezési
eszköze a zászlók mellett a miniatûr textil, melyet
végtelen szabadságot jelentô mûfajnak tart a tex til  -
mûvészeten belül. Egy-egy kompozíció elké szí té se -
kor az igazi élményt a ráhangolódástól az alko tás lét -
rehozásáig tartó „út” jelenti számára.
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B. Csernyánszky Katalin
(Magyarország)
minitextilje [Façade] /
Mini-textile by 
Katalin B. Csernyánszky
(Hungary)
rézhuzal, tekerés,
varrás, roncsolás /
copper wire, twining,
sewing, destruction
[12x12x12 cm]
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Lucia Sammarco (Olasz -
ország) minitextilje
[Jeux dans l’air] / 
Mini-textile by Lucia
Sammarco (Italy)
selyemkelme, vashuzal
/ silk fabric, iron wire
[12x12x12 cm]

Inga-Britt Jeppsson
(Svédország)
minitextilje

[Transparence] / 
Mini-textile by 

Inga-Britt Jeppsson
(Sweden)

organza, acélhuzal,
kézimunkázás /

organza, steel wire,
handiwork
[Ø 12 cm]
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A mû keletkezésének története a legfontosabb Vigh
Krisztina számára is, akit az emberi testhez köthetô
formák, tárgyak foglalkoztatnak; törté ne ti, kultúr tör -
téneti vonatkozásaikat vizsgálja, miköz ben egy adott
koncepciónak megfelelôen, medita tív alkotói folya -

mat során átformálja, megmun kál ja, majd más és más
kontextusba helyezi azokat. Folyamatos önvizsgála tot
tart, saját élethelyzetei során felbukkanó tárgyakat
tesz félre és használ fel alapanyagként. Az angers-i
kiállításon, hímzett bliszterekbôl álló kompozíciót
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Vigh Krisztina
(Magyarország)

minitextilje 
[Jouer aux cartes] /

Mini-textile 
by Krisztina Vigh

(Hungary)
bliszter, fémszál,
varrás, hímzés /

blister, metal thread,
sewing, embroidery

[10x12x12 cm]

Rományi László
(Magyarország)
minitextilje [Lumière] /
Mini-textile by László
Rományi (Hungary)
horganyzott acéldrót,
ipari filc, fonás,
tekerés, tûzés,
ragasztás / galvanized
steel wire, industrial
felt, plaiting, twining,
tacking, gluing
[12x12x10 cm]Fo
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mutat be (Jouer aux cartes [Kártyázni]), a tablettákat,
pirulákat rejtô le velek gyûjtése is személyes „élmé -
nyen” alapul, egy régebbi betegségéhez kötôdik. Azóta
e külö nös gyûjtemény barátok, családtagok gyógy -
szer  fo gyasz tása során – névhez kötôdôen – gyara po -

dik, s „személyhez szabottan” alakul át a manuális
munka révén, az adott belsô indíttatásnak megfele lô en
ex votóvá, szakrális szimbólummá, ruhaobjekt ele mé vé
– ez esetben groteszk kártyajátékká – vagy bár mi más -
sá a mûvész céljainak és a kívánt hatásnak megfele -
lôen. 

Rományi László autonóm mûvészetének is meg ha -
tározó jelentôségû kifejezôeszköze a drót – drót plasz-
tikáinak inspirációs forrása a grafika, a rajzolás iránti
szeretetében keresendô. Fémszállal „térbe rajzolja”,
mintázza a sok esetben drámai mondanivalóját, drót -
kompozíciói térbeli grafikáknak is tekinthetôk. Szob -
rászi felfogásban készült angers-i plasztikája a sö tét -
ségbôl a fényre kiszabaduló emberek, a szellem sza -
badságának miniatûr emlékmûve (Lumière [Fény]).
Galvanizált acélhuzalból, bravúros technikával min -
tázta meg a szürke gyapjúkockából kitörô és levegô
után kapkodó apró alakokat; az anyagminôségeknek
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Takahasi Tosie (Japán) minitextilje [Le Pépin 16-2] / 
Mini-textile by Toshie Takahashi (Japan)

pamut- és jutaszövedék, kézimunkázás / 
cotton and jute weaving, handiwork [11x12x10 cm]

Fo
tó

: V
ig

h 
Kr

isz
tin

a

©
 A

lb
er

t



– a kocka meleg és a fém hideg matériájának – kont -
rasztja, az emberkék méretük ellenére is kifejezô test-
tartásai éreztetik azt a feszültséget, amikor egy belsô
erô szétfeszíti annak burkát. „Az egész emberiség tör té -
nelme errôl a harcról szól, de a mûvészet mindig megôrzi
szabadságát.”4

B. Csernyánszky Katalin, Vigh Krisztina, Rományi
László mûvei méltón képviselik a hazai kortárs mû vé-
szet e szuverén mûfaját, ugyanakkor az angers-i tri -
en nálék felhívják a figyelmet a textilmûvészet e spe-
ciális formájának más nemzetközi fórumaira, így a
szombathelyi minitextil jelentôségére is.

Az Angers-ban 2018. január 7-ig látható alkotások
vándorkiállítás keretében is megtekinthetôek lesznek
Kanadában (Montreal, Ottawa), Belgiumban (Tour -
nai), Németországban (Heidelberg), Katalóniában
(Sant Cugat del Vallès) és a franciaországi Aubus son -
ban. VERESS KINGA

mûvészettörténész

(Libres comme l’art! XIe triennale internationale des mini-
textiles. Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contem po -
raine, Angers, 2017. június 10. – 2018. január 7.)

Jegyzetek
1. A szombathelyi Nemzetközi Miniatûrtextil Biennálék, 

majd Triennálék anyagáról, a mûfajt érintô tendenciákról 
a kiállítássorozat rendszeresen megjelentetett katalógusai
tájékoztatnak.

2. François de Loisy: Libres comme l’art? In: Libres comme
l’Art! XIe triennale internationale des mini-textiles. Catalogue.
Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine,
Angers, 2017. A kiállítás katalógusa online is megtekinthetô 
a http://www.quiltmania.fr/public/images/jbimages/dospress_
mini_mini_press.pdf oldalon. Hozzáférés: 2017. október 25. 
A kiállítás címe a nous sommes libres comme l’art kifejezés
rövidített változata, így jelentése a szabadok vagyunk, mint 
a mûvészet többletértelmet is tartalmazza.

3. A mûvész közlése alapján.
4. Idézet Rományi László angers-i pályázatából.

Az Apró óriások – a miniatûrtextil-mûvészet nagysága címû
kiállításról Cebula Anna írását lásd e lapszám 23–27. oldalán.
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Libres comme l’art!
címû kiállítás (részlet) /

Exhibition Libres
comme l’art! (Free as
art!) – exhibition view
[Musée Jean-Lurçat

et de la tapisserie
contemporaine,
Angers, 2017]
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