
Kovács Péter textiltervező iparművész kiállításának
megközelítéséhez és értelmezéséhez nagy segítséget
adnak a szakmai pályaképet, az alkalmazott textilmű-
vészi és az autonóm kárpitművészi munkásságot
meghatározó, kerek évszámokkal jelölhető évfordulók
és fordulópontok: a hetvenöt év, az ötven év, a harminc
év. Az 1941-ben, az akkoriban a posztó- és szőnyeg-
gyá ráról, pamut- és selyemiparáról, fésűsfonalgyáráról
is ismert Sopron városában született művész e kiállítás
nyitvatartási időtartama alatt ünnepli 75. születésnapját,
és most, ezekben a hónapokban regisztrálható az is,
hogy ötven éve, 1966-ban vette át szövöttanyag–ter-
vezői diplomáját a budapesti Magyar Iparművészeti
Főiskolán – vagyis művészi munkálkodása immár öt
évtizedet ölel fel –, és harminc éve, 1986-ban rendezte
meg első önálló kiállítását a tatai Kuny Domokos Mú-
zeumban. Ez a harminc év egyúttal e tárlat műveinek
keletkezéstörténeti krónikáját is írja: ez a legfontosabb
művekből válogatott kollekció az ezredforduló előtti
és utáni másfél évtized alkotásait sorakoztatja fel.
Az életrajz meghatározó jelentőségű állomásai,
a munkásság legfontosabb szakmai jellemzői egyúttal
a modern magyar textilművészet fejezeteivel és
tendenciáival állnak párhuzamban, a korszak mű-
vészettörténeti jelentőségű történéseivel alkotnak
összhangot. Kovács Péter első, fontos kiállítási sze-
replése a magyar textilművészet megújulásának
nyitányát jelző 1968-as, Ernst Múzeumban rende-
zett, majd Szombathelyen is bemutatott Textil Falikép
’68 című tárlaton volt, 1970-től pedig rendszeres
résztvevője lesz a szombathelyi Fal- és Tértextil Bi-
ennáléknak és Ipari Textilbiennáléknak, s aztán az
e sorozat örökségét átvevő Textilművészeti Trien-
nálék országos seregszemléin is folyamatosan, nap-
jainkig megjelennek alkotásai. Ez a folyamatos rész-
vétel, ez az állandó jelenlét egyúttal azt is jelzi,
hogy aktív részese volt az ún. iparművészeti, az el-
sősorban a dekorativitást és funkcionalitást szolgáló,
kézműves technikákkal létrehozott textil-munkák

autonóm, önálló gondolati tartalmakat megfogal-
mazó és kifejező műalkotássá alakításában és a tra-
dicionális, sok évszázad során kialakult és követett,
sok esetben megmerevedett formarend felbontá-
sában és megújításában. Osztozott Kovács Péter
a korszak textilművészeinek általánosan jellemző
feladatvállalásában és sorsában abban is, hogy jel-
legzetesen kelet-európai művészként kettős szakmai
életet élt: az autonóm textileket termő művészeti
munkásság mellett az alkalmazott szférában is ak-
tívan tevékenykedett: a mestereként tisztelt Pécsi
László által vezetett Latex Stúdió – a Lakástextil
Vállalat tervezői alkotóműhelye tagjaként – 1966-tól
dolgozott, és a gyár által készített minden textilne-
műhöz készített terveket olyan mesterek társasá-
gában, mint Cságoly Klára, Prohászka Margit, John
Ágoston. E műhelyben tervei alapján – vallván, hogy
„az ipari és a kézi textilek egymásra hatnak, nem
választhatók el egymástól, kiegészítik egymást mind
művészileg, mnind technikai téren” – nyüstös és
jacquard bútorszövetek és autókárpitok, takarók,
gépi és kézi szőnyegek, majd függöny-családok va-
lósultak meg tervezői munkálkodása nyomán. A szo-
cialista mindennapok esztétikus lakástextiljeinek
a széles társadalmi rétegekhez való eljutásában
vállalt feladatok ellátása mellett a magyar textilem-
lékek – így a koronázási palást, valamint 16. századi
textilek – kutatásában és elemzésében is tevéke-
nyen részt vállalt, és tevékenyen dolgozott a Magyar
Kárpitművészek Egyesülete grandiózus programjai-
ban: 1995 óta az öt nagy közös mű együttesébe
szervesen illeszkednek a Kovács Péter által megszőtt
textilmezők is. És az alkalmazott és autonóm kiállí-
tási textilek sorozata mellett keletkezett egy megbí-
zásra készült, különböző közösségi belső terekbe
– irodákba, intézményekbe, házasságkötő termekbe
– az állandóság igényével elhelyezett, nagyméretű
munkákat felölelő mű-sorozat is, amelyek közül saj-
nos napjainkra már soknak nyoma veszett. 
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Elkerülhetetlen volt e sok külső tényező, alkotói
körülmény, munkásság-jellemző számbavétele
a három évtizedes autonóm művészi tevékenységet
fémjelző munkák elemzéséhez és értelmezéséhez,
amelyhez kulcsot ad a művész ars poeticáját ösz-
szegző azon vallomása is, amely így szól: „Igyekez-
tem a körülöttem lévő világ jelenségeit, tárgyait
megszőhető jelekké alakítani. Ezek a jelek remélem,
tükrözik azokat a gondolatokat, amit fontosnak tartok

átadni magamból, mindenki számára.” A megsző-
hető jelekké alakítás terepe és műformája a hallatlan
nagy múltra visszatekintő kárpitszövés technikájának
alkalmazása révén megszülető, falra függesztett
textil-falikép. Az 1970-es évek óta azonban ez a kár-
pitszövési eljárás nem tisztán, a klasszikus mintát
követően alkalmazott technika Kovács Péter mun-
káin, hanem ún. vegyes technikaként, amikor a go-
belin és ógobelin szövési eljárásokat hímzésekkel,

Kovács Péter: Kék hold, 2005, gyapjú, akril, gobelin, 20x19 cm
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applikációkkal gazdagítja a művész, illetve a szö-
véstechnika váltásaival, a felvetés sűrűségének meg-
változtatásával módosítja textiljeinek szövésmódját
és felületét, és így új, a síkból kilépő struktúrát
képes létrehozni. A most bemutatott kollekciót is
ez a kettősség jellemzi: a hagyományos textilsík
megtartását tanúsító faliképek mellett megjelennek
azok a textildomborművek is, amelyek izgalmas
felületjátékukkal, plasztikai hatásrendszerükkel, egy-
szersmind fény-árnyék reflexeikkel gazdagítják a mű
jelenségvilágát: ennek a törekvésnek a legszebb
beteljesítései a Fehér variációk című sorozat nyers,
rusztikus kompozíciói.
A technika, a forma vizsgálata mellett fontos kö-
vetkeztetések vonhatók meg Kovács Péter művei-
nek stilisztikai-tematikai analízise nyomán is. Köny-
nyen felmérhető, hogy mind a  való világ
jelenségeinek és alakzatainak, formáinak megidé-
zése körében, mind az elvonatkoztatás, az abszt-
rakció birodalmában magabiztosan építkezik: egy-
egy konkrétan megjelenített, vagy stilizált motívum
– mint amilyen egy fa, vagy egy táncoló nőalak,
vagy a középkori művészetre utaló Krisztus-alak-
idézet – szimbolikus sűrítésű megjelenítése mellett
a nem-ábrázoló képi elemekből is izgalmas és ki-
fejező kompozíciót szervez. Művei hol a színre,
csupán néhány színfolt intenzitására és kiemelé-
sére, hol a színtelenségben megragadott és kiemelt
motívumra koncentrálnak, s vannak festői, a foltok
gazdag áradására és összhangjára alapozott, és
vannak vonalas, már-már grafikus kompozíciói, és
vannak olyan munkái is, amelyek a geometria
hangsúlyait hordozzák. A jelszerű kifejezésű, szim-
bolikus összegzésű munkái mellett megszülető el-
vont kompozíciói mögöttes tereiben, motívumainak
indíttatásában leginkább természeti megfigyelé-
seket és élményeket, tájakat és mikroszkopikus
nagyítású természeti elemeket vélhetünk felfe-
dezni, amely vélekedést bizonyos fokig alátá-
masztja Kovács Péter alkotómódszere is: a művek

megszületését a művész fotói inspirálják. A fel-
vételek felhasználása, a rögzített képnek a mű-
vészi kifejezés érdekében történő átírása révén
alakulnak véglegessé a textil-faliképek. Jankovich
Júlia írja Az újjászületett gobelin című könyvében
Kovács Péter alkotómódszeréről: „Művészi motí-
vumait Kovács Péter főleg természeti élményből
meríti, a fotózás alkotómunkájában mint cél és
mint eszköz egyaránt helyet kapott. Egy-egy, sok-
szorosára nagyított, apró kis forma a művészi
mintakincs alapeleme lehet és egy-egy természeti
jelenség megragadása fizikai erők elvont folya-
matainak vizuális analógiája.” 
Mint ez a három évtized törekvéseit összegző tárlat
is tanúsítja, egy mozgékony, sok irányban tájékozódó,
a stilisztikai egyhangúságot messze elkerülő, a tra-
díciókat tisztelő, de az újításokat is – mértéktartón –
alkalmazó, a magyar és nemzetközi textilművészeti
törekvésekkel összhangban alkotó textilművész élet-
műve áll előttünk, amelyet nagy-nagy szakmai alázat
és mesterségbeli tökély, eredeti mondandó, lelemé-
nyes formateremtés hitelesít és karakterizál. 

(Elhangzott Kovács Péter textilművész kiállításának
megnyitóján Budapesten, a Józsefvárosi Galériában
2016. április 15-én.)

Kovács Péter: Fehér variációk 6. Nap felé,
1995, gyapjú, kender, 56x53 cm
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Kovács Péter: Ősi jelek, 2015, gyapjú, juta, gobelin, 98x78 cm Kovács Péter: Varázsszőnyeg, 2009, gyapjú, PA gobelin, 88x56 cm

Kovács Péter: Április, 2006, gyapjú, juta, PA vegyes technika, 110x96 cm Kovács Péter: Fehér variációk 7. Ég és Föld, 1998, gyapjú, kender, 92x77 cm


