
Kiállítások – műhelyek

Elmozdulások
GONDOLATOK GULYÁS JUDIT 
TEXTILMŰVÉSZ SEMMELWEIS 
SZALONBELI KIÁLLÍTÁSA KAPCSÁN 

Nagy Sándor, a múlt századfordulón létrejött gödöllői 
művésztelep emblematikus tagja írta a következőket: 
„Így szemlélődve érezték azt a delejes nagy kapcsot, amely 
gondolatukat húzta fel a végtelenbe, de talányként állt 
előttük, hogy hogyan tud ez az érzés erőre kapni a földi 
anyagban.”1

Ez az idézet olyankor jut eszembe, amikor az anyag 
gazdag és változatos lehetőségeit, törvényszerűségeit 
alkalmazva a művész olyan üzenetet közvetít a néző-
nek, amit csakis ő maga tud elmondani: átszűri szemé-
lyiségén, saját látásmódján, érzékenységén. A kapcsolat, 
amely az alkotóművész révén az égi erőtér, a múlt 
lenyomatai és a szemlélő között jön létre, láthatóvá tesz 
olyan tartalmakat, amelyek csak az alkotó egyéni látá-
sán, érzésein, sajátos eszközein keresztül tárulhatnak fel.

Gulyás Judit gazdag és változatos életműve állandó 
kísérlet a természeti lét isteni tartalmának, éteri 
minőségének feltárására az anyag segítségével, a 
textilanyag által. 2019-es RétEgek című kiállításán 
két műcsoportot mutatott be legújabb munkái közül: 
papírmunkákat és hand-tufting technikával (kézi 
tűzéssel) készült falikárpitokat. 

A papír mint a textilanyag egy másik minősége – 
mondhatni, állapota – ugyanolyan kreatív lehetőségeket 
nyújt egy textilművész számára, mint a szál, Gulyás 
Judit évek óta újításra inspiráló egyéni utakon keresi 
mondanivalójának kifejezési formáit. Újabb munkáin 
fontos szerepet tölt be a kék szín, melyet lendületes 
festői gesztusokkal visz fel a saját maga által manipulált, 
domborított fehér papírfelületre. Ugyanakkor olyan 

finomsággal is dolgozik, ami transzcendens dimenziók 
felé viszi a gondolatot (Vizem, Érintések sorozat stb.). 
Néha felsejlenek a finom tűszúrásos technikával 
készült textúrák, melyeket a régebbi papírkollázsain is 
alkalmazott.

A kiállítás fő művei az Elmozdulások I–VII. (hand-
tufting technikával készült kárpitsorozat), amelyek 
először szerepeltek együtt, hiszen alig néhány hónapja 
fejezte be őket. Kivitelezésük közben a művész 
felhasználta mindazt a tudást és tapasztalatot, amelyet 
ezen a szakterületen évtizedek alatt szerzett meg.

A kárpitokról a művész a következő gondolatokat 
osztotta meg a nézővel:

„Elmozdulások I.: A textilen a kékes árnyalatú 
vonalritmus kétrétegű mintarendszerként jelenik meg. 
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GULYÁS Judit: Vizem | Judit GULYÁS: My endless water
2019, papír, domborított és festett, egyéni technika, 50x70 cm 
Fotó: Gulyás Judit

GULYÁS Judit: Érintések II. | Judit GULYÁS: Contacts II
2019, papír, domborított és festett, egyéni technika, 120x80 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn
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Számos újítását díjazták belföldön és külföldön, talán 
legjelentősebb közülük a 2004-ben megítélt Magyar 
Formatervezési Díj.

A textilművészet műfajában tevékenykedő kollégák 
közül azon kevesek közé tartozik, akik a szakma elméleti 
kérdéseivel és népszerűsítésével is foglalkoznak. Évekig 
a Magyar Televízió külső munkatársaként, iparművé-
szeti szaktanácsadóként dolgozott, design tematikájú 
lapokban publikált, és textilszakmával foglalkozó 
könyvei jelentek meg.

1997 óta óraadó művésztanárként tanít textilt, 
mintatervezést a KREA Design Iskolában. 

Gulyás Judit sokféle alkalmazott műfajú tevékenysége 
mellett – gondolom – a műterem csendjében pihentető, 
hűvös tájakra vándorol, és ott pihen meg, abban a 
világban, amelyet tudásával és szakmai gyakorlatával 
maga teremtett meg.

…kitágul a tér… és máris az ő világában vagyunk, 
hófehér tájban hűvös kékek a távoli dombok, finom 
szürkék a völgyek, hol ködös, hol fátyolos, néha tiszta 
kék az ég, egy szánon utazunk (nem csilingel, és a 
paripák sem prüszkölnek...), csak suhanunk némán.

Körbenézve, fölsejlik egy-egy finom rajzolatú 
maradvány, talán ember alkotta valamikor, de az idő 
már puhára simogatta a szögleteket, elkoptatta az 
agresszív színeket, és finoman belemosódik a fehérségbe.

Gulyás Judit labirintusoknak nevezi ezeket, én szelíd 
útvesztőket látok, átlátható szerkezettel, puha falakkal, 
ahol az „eltévedés” csak barátságos játék, és hideg sincs, 
mert megvéd a gyapjú melegsége.

Közben föltámad a szél, viszi a szánt a második 
terembe, kavarog, dinamikus futamok váltakoznak 
halk és lassú dallamokkal, megnyugtató, monoton 
ritmusokkal.

Plasztikailag, kézzel nyírott formában, a vonalritmustól 
különböző organikus vonalrendszer is jelen van, szinte 
észrevétlenül. Számomra ez jelkép, mennyire nem 
függünk a földi dolgoktól, lelkünk szinte láthatatlan 
pályákat jár be, miközben a látható valóságban létezünk. 

Az Elmozdulások II. című munkán a beszövött 
mintázat szinte pontos mása plasztikusan eltolódva 
jelenik meg kézzel nyírva a textilen. Amikor a lélek és a 
test összhangban van, akkor is van leheletnyi fáziskésés, 
mert a kettő nem egy. A test – lélek – szellem együtt 
mozog, ám finom eltolódásaik életünk részei, ezek 
egyensúlya fontos számunkra. 

Az Elmozdulások III. című alkotás ugyancsak a kézi 
nyírás plasztikus nyelvén tükörszimmetriában ismétli 
a mintázatot. Sursum vivere, azaz fölfelé élni, amikor 
nem a valóság húz le, hanem a fenti, magasabb szellemi 
régiók tükröződnek lent, azaz életünkben.

Egyértelmű erőterek, az égi és földi rezgések oda-
vissza játéka figyelhető meg az Elmozdulások IV. textilen. 
A kék-fehér tisztaságában biztosak lehetünk: isteni kap-
csolódásról és nem zavaró szellemi tartalmakról van szó. 

Elmozdulások V. Amikor mélység és magasság összeér, 
a kék-fehér finom színátmenete olyan átjárható szférát 
jelent, aminek ritkán vagyunk tanúi, de nagy kincs az 
életünkben: a szentség pillanatai, Isten jelenléte.

Elmozdulások VI. Akár imának is nevezhetném ezt 
a képet, a felfelé törekvő égi kapcsolódás lágy hullámai 
egyre feljebb, egyre fehérebb közegben folytatják a térben 
spirális útjukat; a spirál a legősibb szimbólumokban is a 
fejlődés, növekedés iránya. 

Az Elmozdulások VII. című textilnek akár az öröm 
címet is adhatnám, lendületes hullámok mozognak 
egymáson, a kék szín valóságos, ismétlődő szekvenciái 
egy könnyed égi vibrálással (kézi, plasztikus nyírással 
megjelenő hullámokkal) vannak összhangban.”

Gulyás Judit 1990-ben, a Magyar Iparművészeti 
Főiskolán – textil szakon – szerzett diplomát, majd 
mesterdiplomát, az utóbbit hand-tufting technikával 
készített egyedi szőnyeggel. Hazánk első hand-tufting 
tervezője, és a műfaj megújítójaként tevékenykedik 
azóta is. Doktori iskoláját 2004 és 2006 között a 
Magyar Iparművészeti Egyetemen végezte. Kutató 
és kísérletező szellemiségű művész, alkotóművészete 
középpontjában főként a textil- és papírművészetben 
kifejtett tevékenysége áll. Textilművészként elsősorban 
kézi szövött, autonóm szemléletet tükröző, egyedi 
szőnyegeket és faliképeket készít, melyek az adott 
építészeti és belsőépítészeti térrel összehangoltak, de 
egyediségükkel – szabálytalan alakzataik, mintázataik, 
fakturális megoldásaik és dekoratív színviláguk révén – 
a tér önálló látványelemei is egyben. 

GULYÁS Judit: Elmozdulások I. | Judit GULYÁS: Displacement I
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn

GULYÁS Judit: Elmozdulások II. (részlet)
Judit GULYÁS: Displacement II (detail)
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), a teljes méret: 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn

GULYÁS Judit: Elmozdulások III. | Judit GULYÁS: Displacement III
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn

GULYÁS Judit: Elmozdulások V. | Judit GULYÁS: Displacement V
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn
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GULYÁS Judit: Elmozdulások I. | Judit GULYÁS: Displacement I
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn
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GULYÁS Judit: Elmozdulások III. | Judit GULYÁS: Displacement III
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn

GULYÁS Judit: Elmozdulások V. | Judit GULYÁS: Displacement V
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn
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A retrospektívnak szánt, Feketén-fehéren című bemu-
tató valóban Jermakov Katalin pályájának eddigi 
legfontosabb állomásait tükrözte. A példás igénnyel 
kiállított, szemet-lelket gyönyörködtető tárlatban az 
alkotó munkásságának gazdag és változatos művei 
tárultak elénk. Ám a változatossághoz egyfajta – 
a kezdetektől fogva – szigorú következetesség is 
párosul Jermakov munkáiban, ami harmóniájukban, 
kiegyensúlyozottságukban nyilvánul meg. E jelen-

ségnek látszólag ellentmond az erőteljes kontrasztok 
alkalmazása, melyek számos opusában fellelhetők, 
mégis abszolút koherensek. A kifejezés e módja tudatos 
választása a művésznek, meghatározó módon benne van 
ékszereinek szellemisége, filozófiája is. Zenei analógiával 
élve: Jermakov ékszerei olyanok, mint ahogyan Bartók 
Kontrasztok című művének második tételében a hegedű 
és a klarinét szólamai egymás tükörképeiként jelennek 
meg. 
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JERMAKOV Katalin: Ji-king nyakék II. (Inrō nyakék No. 2) – részlet | Katalin JERMAKOV: Ji-king necklace II (Inrō necklace No. 2) – detail
2014, ezüst-ébenfa intarzia, selyemzsinór, ében-gyöngyház korongok, függő: 8,5x3,5 cm
Fotó: Varga Gábor György

GONDOLATOK 
JERMAKOV KATALIN 
ÖTVÖSMŰVÉSZ 
ÉKSZEREIRŐL

(Gulyás Judit RétEgek című kiállítása. Semmelweis Szalon, 
Budapest, 2019. február 14. – március 10.)

KATONA SZABÓ Erzsébet
textilművész

A színek erőteljesebbé válnak, vízcseppekkel keve-
rednek, hígul az indigókék, beleolvad az ég színébe. 
Távolabb mintha egy tó lenne látható, hullámzani kezd, 
fel-felcsap a víz, majd elcsitul egyhangúan fodrozódva.

A formák elsimulnak, körbefog a szépség finom 
harmóniája.

Ha elmélkedésünket a harmónia és a nyugalom 
fehér rétjein befejezzük, akkor a szeretetről és a szere-
lemről is lehet szólni a Fehér szívlabirintus kárpit által 
megjelenített üzenettel, Gulyás Judit szavai szerint: 
„Szívlabirintusaim olyan tájat kutatnak, ami örök 
rejtelem, mivel egyedül Isten felségterülete. Szíveink már 
születésünkkor hordoznak olyan lenyomatokat, amelyek 
őseink traumatikus sérüléseit, katartikus örömeit, 
győzelmeit írják tovább. [...] Mint az ujjlenyomat, 
szívünk is tele van lenyomatokkal, amik életünk 
térképeiként bővülnek, gazdagodnak. Elképzeltem, 

milyen labirintusok lehetnek az ember szívében irányt 
mutatva: merre szabad az út, hol van zsákutca, és néha 
vissza is kell fordulni, talán többször is... Amikor két 
ember eggyé lesz, a két szívlabirintus illeszkedni kezd, 
de ehhez sok elakadást fel kell szabadítani, és meg kell 
tisztítani az utakat...”
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GULYÁS Judit: Elmozdulások VII. | Judit GULYÁS: Displacement VII
2018, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 200x100 cm
Fotó: Gulyás Judit

GULYÁS Judit: Fehér szívlabirintus | Judit GULYÁS: White heart labyrinth
2017, gyapjú, kézi tűzés (hand-tufting), 120x100 cm
Fotó: Ignáczy Adrienn
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