
LUKÁCS ÁGOTA

Legutóbb a Fészek Ga
lériában nyílt kiá/lítá-

. sod, ahová Berhidi Má
riával közösen készítet
tetek er15teljes, szikár
insta/lációt. Mit szeret
nél, haa látogató észre
venne, megérezne ezen
a kiá/lításon? Altalában
alkotás közben swktál
gondolni a néz/jre?

Beszélnél pályád alaku
lásáról? Hogyan kerül
télaz Iparm űo észeti F15
iskolára? Kés15bb ho
gyan távolodtál el a ha
gyományos textilműoé

szett15l?

Lovas Ilonával
Lovas Ilona képzűműoész a Magyar lparműoéezeti Főiskola textil szakán
diplomázott. Az 1970-es évekvégétől számos egyéniés csoportos kiállításon
vett részt, többek között Budapesten. Székesfehérváron, Szombathelyen, Pé
csett, Bécsben. Grazban, Rómában, Bukarestben, Lódzban, Bayreuthban,
New York-ban. Elnyert több alkotói ösztöndíjat (Bonn, Umbertide, Róma),
1993-ban Ferenczy Noémi-, 199B-ban HUNGAKf-díjat kapott.

Többnyire nem. Nem az motivál elsősorban, hogy mit fognak szól
ni az emberek. Munka közben gyakran úgy érzem, hogy ebből

majd semmit nem fognak fel a nézők, Félelmem azonban nem szo
kott beigazolódni, kapok visszajelzéseket, s akár pozitívak, akár ne
gatívak, mindenképpen jó, ha egy kiállításra egyáltalán reagál a
látogató, és nem azzal megy el, hogy "ez is megvolt, ki lehet pipál
ni". A Fészek Galéria-beli kiállításnál viszont nagyon is gondoltunk
a n ézőre, határozott célunk volt, hogy az installáció megdöbbentse
az embereket. Berhidi Marival úgy éreztük, annyira elszennyező

dött minden, a városunk, az életünk, a gondolataink, mindaz, ami
ben élünk, hogy ezt erőteljes formában kell bemutatni. Talán már
ordítani kellene, hogy rádöbbenjünk arra, hogy nem mehet így to
vább, hogy meg kell változnunk mindnyájunknak belülről, jobbak
ká kell lennünk, és önzésünket háttérbe szorítva figyelnünk kell a
mellettünk állókra is. Ennél akiállításnál az is fontos volt, hogy ne
áttételesen, hanem egészen egyértelműenbeszéljünk ezekről a dolgok
ról. Az installáció minden eleme az, aminek látszik - a csupasz hal
bőrök, a fémkád s a belesilllyesztett halkosár is igazi, nem imitáció.
Ezáltal mindenkiben azonnal asszociációkat ébreszt és jelentéseket
közvetít. Úgy éreztük, hogy közvetlen kell reagálni mindarra a pusz
tulásra, ami ma Magyarországon a természetben, az emberekben, bel
sőnkben történik. Ehhez megdöbbentő hatású, erős jeleket kerestünk.

Gyermekkoromban nemigen tudtam, hogy mi szeretnék lenni.
Többféle foglalkozásra is gondoltam, miközben az általános iskolai
rajz tanárom - egyben osztályfőnököm-, valamint szüleim bizta
tására egyre többet foglalkoztam festéssel, rajzolással, s ez adott
annyi önbizalmat, hogy egy kis kitérő után végül is az Iparművé

szeti Főiskolára kerültem. Itt 1974-ben végeztem textil szakon, pon
tosabban mint szövöttanyag tervező. Akkor fontosnak éreztem,
hogy gyárba menjek dolgozni, hogy sokak számára hozzáférhető

anyagok tervezésével foglalkozzam. így kerültern a Bajai-Finom
posztóba, ahol azonban hamarosan kiderült, hogy az akkori és ottani
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Az idők során sokatvál
tozott a műtészeiről s
saját feladatodról való
elképzelésed?

lstenkeresésed, hited
formálódása végígkövet
hető, kitapintható mű-·

vészetedalakulásában?

körülmények között egy tervezőnek igen kicsi lehetősége van vál
toztatni agyárból kikerülő anyagokon. A termékek milyensége leg
főképp a felhasznált alapanyagoktól. a feldolgozás minőségétől, no
meg a kereskedők ízlésvilágától függött. Így két éves sikertelenség
után ipari tevékenységem véget ért. Volt még néhány próbálkozá
som az alkalmazott textil területén. szőnyegeket és lakástextileket
terveztem. Mindezzel egy időben részt vettem az éppen akkor,
1975-ben alakuló Velemi Textilművészeti Alkotóműhely munkájá
ban. Itt a textilművészet határait feszegető kísérletezés, műhely

munka folyt. A "textilnyelv" a kötöttségek felszámolása révén al
kalmas lett olyan gondolatok hordozására, amelyek a hagyomá
nyos kategóriák szerint csak a képzőművészetben voltak lehetsége
sek, vagy még ott sem, a kultúrpolitikai vezetés miatt. Az iparmű

vészetre nem terjedtek ki a tiltások, így minden ellenőrzés nélkül
dolgozhattunk. A velemi műhely impulzusai adták az első lökést
ahhoz, hogy elszakadjak a hagyományosan értelmezett textiltől, és
a képzőművészet felé induljak. Minden adva volt - nekem csak a
sorsra kellett hagyatkoznom.

Nagy elképzelésekben nem, de részleteiben azért mindig változott.
Legalábbis bízom benne, hogy fokozatosan kikristályosodik az em
ber igazán járható útja. Globálisan ugyanakkor nem változott a mű
vészetfelfogásom, mindig az általánosabb, örök érvényű igazságok
érdekeltek, azokat kerestem. Fogalmazhatok úgy is, hogy művé

szetem az istenkeresés egy formája.

Igen, ez abszolút tetten érhető. Talán egyszer végig is kellene gon
dolnom e szempontból a művészi utamat. Katolikus neveltetésben
részesültem, és ez mindig is befolyásolt, mondhatnám többé-kevés
bé kordában tartott. A hovatartozás valamilyen szinten jelen volt
az életemben, de az elhatározásom, hogy ezt a munkáimban tuda
tosan is kifejezzem. csak később jött, talán a Stáció N°I installáci
ómnál, amit Kőszegen állítottam ki 1984-ben. Akkortájt ébredtem
rá arra, hogy mi a dolgom a világban, arra, hogy az Úristenhez való
közeledés igenis életre szóló program. Válaszúthoz értem akkor,
meg kellett találnom a művészetben az általam járható utat. Nem
láttam még világosan, kérdés volt még számomra, hogy a zsidó-ke
resztény kultúrában létezik-e továbblépés. s ha igen, hogyan. Sokat
hangoztatják, hogy vége a keresztény kultúrának, valami más fog
következni. Az ember művészkéntönkéntelenül is állandóan talál
kozik ezzel a kérdéssel. Be kell vallanom, hogy voltak korszakaim,
amikor erősen gondolkodtam azon, hogyan tovább, s ez már meg
ingásnak számított. Világossá vált azután számomra, hogy igenis
van tovább. Ekkor készítettem el a Stáció N°l-et, egy hét papírtáb
lából álló munkát, ahol hat álló panel mellett a hetedik a földön
feküdt, amibe búzát ültettem és a búza a kiállítás alatt kinőtt.
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A kortárs műuészei al
kotómódszereivel, anya
gaival élsz. Termé
szetesen teszed ezt,vagy
tudatos törekvésed is,
hogy időtálló értékekr8l
akortárs mlívészetnyel
vén beszélj?

A keresztény hagyo
mány megemlékezik egy
különleges textilalkotás
ról. Ez a Veronika ken
df5je, a vera icon, 'igaz
képmás', amin megmu
tatja arcát az Isten. A
kendf5 így a legff5bb jó,
igazésszéphordozójává
vált. Ezt az átlényegü
lést keresed az anyagok
ban?

Ebben a Szentatya rá
mutat arra, hogy min
den ember Istentf51 ka
pottfeladata az,hogyal
kotó emberré váljon. Az
embemek úgy kell saját
magát és környezetét
alakítania, mint a mű

vésznekaz anyagot. Se
gít azegyikamásikban?

Is-is. Nem tudok nem a kor nyelvén beszélni, hiszen az én látásom
is a mában gyökerezik. Én is azt találom izgalmasnak, nekem is az
tetszik, amit mai eszközökkel fejeznek ki. Attól még gyönyörűnek

találhatok egy régi festményt, de más az az élmény és öröm, amit
például egy minimalista művel való találkozás nyújt. Ugyanakkor
tudatosan is törekszem arra, hogy olyan módszereket, olyan vizu
ális nyelvet találjak, amelyamában gyökerezik, a máról szól, és
nem túlságosan agyonhasznált nyelvezet. Világos persze, hogy csak
azokkal az eszközökkel tudok élni, amelyek között élek, amelyek a
fejemben vannak. Nem arról van szó, hogy valami zseniálisan újat
tudok kitalálni, inkább arról, hogy mindig kicsit előbbre jussak,
rátalálva általam korábban még nem ismert dolgokra. Az ismerte
ket megpróbálom kicsit elfelejteni, és valami újat kitalálni. Ponto
sabban nem is kitalálni, hanem várni arra a kegyelemre, hogy
eszembe jusson az eszköz, amellyel vizuálisan megvalósíthatom azt
az érzést, gondolatot, ami megvan bennem, csak még nem tudom
kifejezni. Bármiről is szólnak a munkáim, témától függetlenül min
dig törekszem arra, hogy bennük az isteni rend jelenvalóvá váljék.

Hát igen, keresem, de hogy mennyire sikerül, azt nem tudom. A
szép az igaz, még akkor is, ha a szép ma nem úgy mutatkozik meg,
ahogy régebbi korokban. Csak az igazság tud szép lenni, még ak
kor is, ha az igazság fájó, és az embert nem kellemes érzésekkel
tölti el. A szép vizuálisan tágas terület, hiszen mindenben megta
lalhatjuk a szépet. Megtalálhatjuk akár egy rozsdafoltos vaslemez
ben is. De szép az is, ha valami ismeretlenbe belehatolunk. Elemen
táris ereje van annak, amikor az ember megsejt valamit egy addig
ismeretlen misztériumból. Ha egy alkotásban kísérlet történik erre,
vagy talán sikerül is, akkor azt már szépnek találom. mert más
síkra került általa. Nyilván nem úgy szép, mint egy reneszánsz
festmény, de ugyanaz a misztikus élmény megtalálható benne még
akkor is, ha nem a művészeti aurához illő és megszokott anyagok
ból készült, hanem olyanokból. amelyek nem emelkednek fel a
nagy művészethez.Ha az ember ezt észre tudja venni, akkor az is
tökéletesen szép, hiszen az is egy igazság. Nagyon szépen megfo
galmazza ezt II. János Pál pápa a művészekhez írt levelében.

Nagyon segít. Erősen hiszem, hogy az Úristen az ő képére teremtett
minket, és hogy nekünk is lehetőséget adott a kreációra. A meg
hosszabbított keze vagyunk, amellyel arra használ rninket, hogya
teremtett világból valami újat alkossunk. Kötelességünk ez még ak
kor is, ha nehezünkre esik vagy lemondásokkal jár, hiszen ez az
emberi építkezés útja. Ami a művészi alkotást illeti, az igazi kínló
dás nem maga a fizikai munka, amit jó csinálni és elfáradni benne,
hanem a kételkedés, hogy egyáltalán jó-e, amit csinálok. Meg az,
hogy eszembe jusson valami, ami túlhaladja a meglévőt, vagy hoz
záad valami újat.
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Nehezen alkotsz? Mi
lyen úton jutsz ela kész
maig?

Munkáidban misziériu
mokat próbálsz kifejez
ni.Amíg a megualósítás
módján töprengsz, köze
lebb is kerülsz egy-egy
misztériumhoz, meg
mutat az magából vala
mi újatamunkád során?

Türelem, odafigyelés,
várakozás szükséges ah
hoz, hogy amaalkotás
megszólaljon, élményt
adhasson. A befogadó
nak a megtapasztalás
hozolyasféle elcsendese
désre, bels6 csendre van
szüksége, mint a hív6
nek az imádsághoz. A
műoészei, a műoészeti

nevelés hozzásegítheti
az embert az élesendese
déshez, aszemlél6déshez?

Nagyon nehezen tudok hozzáfogni bármihez is. Kell egy erősebb

motiváció és biztatás, mint például egy kiállítás-felkérés, vagy ma
gamnak kiírt határidők ahhoz, hogy elkezdjek dolgozni. Különben
csak halogatom a munkát, lusta is vagyok, meg azt gondolom,
hogy vannak fontosabb dolgok, amiket meg kell csinálnom. Először
lélekben készülök fel, majd megfogalmazom, leírom magamnak
azt, hogy mi az értelme a munkámnak és mit szeretnék vele elérni.
Hozzá is olvasok, és lejegyzem azokat a gondolatokat, amelyeket
különösen fontosnak tartok. Nem kész dolgozatok ezek, hanem kis
jegyzetek, amelyeket visszamenőleg is elő szoktam keresni. Leg
többször ugyanarról szólnak, csak éppen kicsit más megfogalma
zásban, vagy kiegészítve még valamivel. Azután nagyon sokat kín
lódok, hogy valami sikerüljön belőlük. Amikor látom az irányt,
amerre el kell mozdulnom, akkor állandóan azzal foglalkozom, a
nap minden órájában valahogy motoszkál bennem, és azután egy
szer csak kialakul, hogy mit kell csinálnom. Elkezdek dolgozni, és
az eredeti elképzelés munka közben is alakul. Erősen beleszól az
anyag is, hiszen a vele való bánásnak is vannak nehézségei. Így
újabb szempontokat vehetek észre, ezek azután motiválnak, és eset
leg másfelé is visznek.

Igen, ezek a legjobb időszakok. Ellentmondok magamnak itt, hisz
az előbb mondtam, hogy milyen nehéz. De minden nehézségével
együtt nagyon jó egy-egy ilyen felkészülési időszak. Megpróbálok
sokkal egyszerűbben élni, csak a munkára és Istenre gondolni, ami
által már közelebb is kerültem hozzá. Többet imádkozom, így egyre
mélyebben tudok belekerülni az 6 körébe. Ez oda-vissza folyamat.
Miután tudom, hogy Isten segítsége nélkül sehol sem lennék, ezáltal
jobban megérzem az 6 kegyelmét, amellyel megajándékoz. A munka
során egyre jobban megtapasztalom az 6 szeretetét és azt a megnyug
tató érzést, hogy benne bízva minden rendben lesz, elkészül a mű,

A megállás, a csend szükséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk az Úr
jelenlétét. Ugyanez érvényes egy műalkotásra is, szükséges az,
hogy az ember odafigyeljen, hogy megálljon mellette, még akkor
is, ha az teljesen érthető vagy minden egyértelmű benne. De ilyen
talán soha sincsen, ha minden egyértelműnek tűnik egy műben,

akkor talán nem vesszük észre azt a kis titkot, amit észrevehetnénk,
ha kevésbé sietnénk. Meg kell állnunk ahhoz, hogy észrevegyük a
titkot, amitől jó a mű, A mai művészetnél az embemek - még ha
ismeri is eszköztárát - sokkal több időre van szüksége ahhoz,
hogy otthonosan mozogjon benne, és a művekből eljusson hozzá
mindaz az információ, amire szüksége lehet. A jó művészet segít
heti az embert abban, hogy ha csak egy hajszállal is, de jó irányban
mozduljon előre a saját életében és a világban. Művészet és ima
párhuzama nagyon érdekes kérdés. Talán a művészetre nevelés kö
zelebb hozhatja az embereket ahhoz, hogy Istenre is jobban odafi-
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Az alkotás a - hívő

vagy nem hívő - mű

vészt is közelebb terel
heti az Istenhez?

Létrehozható nagy mű a
rosszból is?

NéhánywegyküIJDldi tu
dományos lapam megje
lentegy00, amirőlaszer
zője utóbb beoallata, hogy
tudományos zsargonjl és
gondolatrxme/jei mögött
rnlójálXln nincsen tarta
lom, az egészet viccnek
szánta. Hasonló blöjföt ma
a hll1ományhoz hason/ám
a művészet is Iehetővé tesz.

gyeljenek, hiszen ugyanazzal a módszerrel, a megállással és odafi
gyeléssel közelebb hozható ember és Isten.

A mai művészet nem könnyen tárja fel magát, egészen szűk az
a kör, akik tájékozódni tudnak benne és értik, élvezik a kortárs
művészetet.

Igen, ez teljesen igaz. A kiállításokra csakugyan szinte ugyan
azok jönnek el mindig, lényegében csak a szakma. Igaz, nálunk
múzeumokba is kevesen járnak. Gazdagabb országokban azért ez
másképpen van, ott sorba is állnak egy-egy kiállítás előtt. Itthon
ma az embereknek olyan komoly megterhelés saját maguk eltar
tása, hogy gondolom, már nem fér bele többlet. Azután meg a
sok vizuális szenny, amit látunk, még távolabb visz attól, hogy
megértsük a művészetet, hiszen az energiát igényel, míg a felszí
nes képek azonnal hatnak és nem kell velük külön foglalkozni.

A művészet biztosan segíti az embert egy mélyebb megismerés felé.
Miközben egyre mélyebbre ásunk, rájövünk, hogy mily véges a tu
dásunk/ s az életünk, és ez a felismerés biztos, hogy közelebb visz
az Istenhez. Mindegy, hogy hívők vagy nem hívők vagyunk, a ke
gyelem áradhat rnindenkire. Lehe t/ hogy sokkal nagyobb kegye
lemben van része egy nem hívő művésznek,és zseniális munkákat
hoz létre, amelyek az isteni szépséget felsőfokon tudják közvetíteni.
Léteznek azután rossz szellemiségű munkák is, hiszen egy művet

belülről nemcsak a jó, de a rossz is fűtheti.

Feltétlen. Sőt, ennek igazán szemtanúi vagyunk most. S az ilyen
műveknek, amelyek lehetnek igazán izgalmas, profi munkák, na
gyon nagy a hatósugaruk, erejük. Fontos, hogy az ember tudja,
hogy mi áll egy mű hátterében, milyen szellemiségűaz. Igen nehéz
azonban a tájékozódás. Nem biztos, hogy ennek a megkülönbözte
tő képességnek a birtokában vagyok, de a nagyon durva dolgokat,
például egy mű taszítását azért észreveszem.

Biztos van ilyen, bár én nem ismerek olyan művészt, aki szándé
kosan csinálna ilyet. Egyébként az még tetszene, a megtévesztés
lehetőségére való tudatos rájátszást tudnám értékelni. De azt nem
gondolnám, hogy valaki nem játékból blöfföl. Úgy képzelem, hogy
bármit is alkot valaki, azt azzal az igénnyel teszi, hogy valami jót
csináljon. Van rengeteg blöff, tudom, de nem hinném, hogy amikor
egy rnűvész kiad valamit a kezéből, azt ne komolyan és jó szán
dékkal tegye. Pontosabban teheti rossz szándékkal is, a gonosz is
vezérelheti, de az megint máshova tartozik.
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Tudnál~lileninéhány

olyan műalkotási, ami
különösen nagyhatással
volt rádésaképe élénken
él benned?

Kounellis egy munkája jut eszembe, amelyről azt gondoltam, hogy
milyen kár, hogy nem én csináltam meg, mert bennem is összeállt
valami hasonló. Olvastam valahol, hogy azt érezzük igazán ma
gunkénak, amelyről az a benyomásunk, hogy mi is kitalálhattuk
volna. Nekem például Kounellis 1988-ban készült munkája volt
ilyen, ami a Műcsarnok Metszéspontok című kiállításán volt látható
1991-ben. Hatalmas méretű alkotás, ahol csupa fém volt a falra erő

sítve: rézsútosan felfelé emelkedő acéllemezek, óriási keresztpán
tokkal egymáshoz és a falhoz rögzítve. Az egész nagyon robusztus
volt, tele erővel, és elementáris erővel hatott rám. Egy másik ilyen
nagy élményem Botticelli Firenzében látható Primavera című képén
Flóra alakja. Talán azért is volt rám olyan nagy hatással, mert az
első nyugati utam alkalmával láttam, s ehhez az olaszországi úthoz
sok élmény fűződik. Botticelli képét a művészettörténet ugyan nem
sorolja a legkiválóbb alkotások közé, de nekem fantasztikus szép
séget jelentett. Mitől gyönyörű valami? Hogy nem tudja az ember
teljesen megfejteni az erejét, hogy nem tudja teljesen leképezni szö
ban a jelentését. A vizuális nyelv ugyan megtanulható, de ha tudjuk
is azt, hogy például az elemek milyen arányaival, elrendezésével
milyen hatásokat érhetünk el, akkor sem tudjuk megfejteni, hogy
mitől igazán jó és nagy hatású egy mű. Mindig van egy megfejthe
tetlen tartomány abban, ami igazán jó.
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