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ANT I K  ÉS  MODERN

M á L I k  I R é n  k á R P I T M ű v é S z  

Málik Irén Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész kiál-
lítása megközelíthető tárgyszerűen: mint a tárlat
meghívóján kirajzolódó évszám jelzi, a művésznő
születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból
visszapillantva munkásságára, gyűjteményes be-
mutatót rendez műveiből. Negyven év legfontosabb
munkáit tárja közönség elé, s mintegy jelzéssze-
rűen, fotódokumentációval utal az ezúttal nem
szereplő, közgyűjteményekbe került, ugyancsak fon-
tos, a törekvéseit hangsúlyosan fémjelző alkotá-
sokra is. Ám e jelen lévő és ezúttal hiányzó művek
mellett meg kell emlékeznünk a modern magyar
textilművészet egyik fontos életművet építő alko-
tójának azon tevékenységéről is, amelynek csak
a nyomait fedezhetjük fel ebben a kollekcióban.
Mint oly sok kortársa, Málik Irén is kettős textilmű-
vész-életet élt a közelmúlt évtizedeiben: az auto-
nóm, az önálló művészi törekvéseinek beteljesítése
mellett alkalmazott tervezői munkát is kifejtett:
az egyedi kompozíciók mesteri megvalósításával,
magas technikai szintű, igényes kivitelével, szabad
fantázia-csapongást tanúsító tartalmi köreinek és
formarendjének kidolgozásával párhuzamosan
az ún. ipari textilművészet ágazatában is jelentős
tevékenységet fejtett ki: 1975-től dolgozott a textil -
iparban, kezdetben a Magyar Posztógyár, majd
a soproni Szőnyeggyár, később, 1985-től a Lakás-
textil Vállalat szombathelyi gyárának tervezője volt,
s ebbéli minőségében főként szőnyegeket tervezett.
És ha arról meditálunk, hogy a gyárak már régen
bezártak, és a hajdani gyári tervezőműhelyek szak-
emberei szétszéledtek, és hogy átvették a terepet
a multik szolgálatába szegődött designerek a kom-
puter-vezérelte gépeikkel, máris a magyar művé-
szetet, az ún. iparművészetet pedig sokszorosan
meghatározó változásokkal, történelmi kényszerek-
kel szembesülhetünk. Azzal a történettel, amelynek
történéseibe és folyamataiba szervesen illeszkedik
Málik Irén művészete is. 

Mert ha e kiállítást a történeti, a művészettörténeti
szempontok előtérbe helyezésével vizsgáljuk, akkor
azt állapíthatjuk meg, hogy Málik Irén pályakezdé-
sének és művészete kibontakozásának időszakában
– a múlt század hatvanas-hetvenes évtizedfordu-
lóján járunk – az ú.n. iparművészeti ágazatokban,
elsőként a kerámia-, majd a textilművészetben, az-
tán később az üvegművészetben is radikális meg-
újító-kísérletező kezdeményezések, műfajhatár-át-
lépések zajlottak le, új műtípusok jelentek meg és
új mű-jellemzők körvonalazódtak. A régi, tiszta for-
mák és technikák elvetésének időszaka volt
az a másfél-két évtized, amelyet az „eleven textil”
periódusaként jelöl a legújabb kor magyar művé-
szettörténete, amikor a térbe kilépő, a teret átható,
az erőteljes gondolati tartamokkal gazdagított vagy

Málik Irén: Vakablak II., 2013, szövött falitextil, 180x120 cm
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konceptuális szándékokkal vezérelt kompozíciók
háttérbe szorították a tradicionális műveket. A mo-
dern magyar kárpitművészeti tradíciókat megala-
pozó, a Ferenczy Noémi szellemi-művészeti ideáit
éltető életművek azonban ekkor is tovább gyara-
podtak: Málik Irén mellett Solti Gizella, Dobrányi Ildikó,
Polgár Rózsa, Háger Ritta, Rónai Éva, Péreli Zsuzsa,
Kecskés Ágnes, Hauser Beáta és kortársaik jelentős
művekkel gazdagították a magyar textilművészetet.
Töretlen alkotói tevékenységük nagy szerepet játszott
abban, hogy a hagyományokhoz szorosabban kötődő
textilművészeti ágazat, a kárpit művészet a kilencvenes
évektől fokozatosan ismét megerősödött, újra hang-
súlyossá vált. Természetesen a hagyományhoz kap-
csolódó alkotók művészi tevékenységének jellemzői
korábban és újabban sem voltak mozdulatlanok, me-
revek: számos impulzust kaptak a progresszív ten-
denciák alkotóitól és alkotásaitól, megannyi technikai
újítást alkalmaztak, ám egy jellegzetes, domináns
mű-kritériumon nem változtattak: megtartották a fal-
hoz simuló, sík, csaknem minden esetben egységes,
a textilszálak összekapcsolására alapozott szöve-
dék-kárpitfelületet.

Az e tárlaton felsorakoztatott művek anyagi és
technikai jellemzőit vizsgálva elmondható, hogy
Málik Irén pályakezdése óta hagyományos falikár-
pitokat alkot, s autonóm munkái elkészítése, kéz-
műves kivitelezése során tradicionális anyagokat
és technikákat alkalmaz. Azonban a technikai elem-
zés Málik Irén munkái kapcsán is feltárhatja, hogy
a hagyományos szövésmód alkalmazása mellett,
vagy azt megújítva milyen változatos, gazdag esz-
köztárat dolgozott ki művei megalkotása során.
Erről egy alkotói vallomásában így fogalmazott:
„A textil mindig közel állt hozzám, ezért választottam
ezt a területet. A szövést különösen izgalmasnak
találtam, mert új szerkezetet, új konstrukciót hoz
létre, így ipari textilesként mindig a jacquard tech-
nológiát szerettem legjobban. Az itt szerzett tapasz-
talatokat felhasználom egyedi alkotómunkámnál is.
Kárpitjaimnál gyakran alkalmazok különböző köté-
seket, vékony és vastag fonalakkal való felületgaz-
dagítást, amennyiben az elképzelés azt megkívánja.”
A tartózkodó, finomságokban játszó technikai meg-
oldásoknak a rusztikus textúrát alkotó, már-már
színtelen anyagokban, a természetes színeiket őrző

Málik Irén: Ívek, 1994, szövött falitextil, 120x100 cm Málik Irén: Oltár, 2007, szövött falitextil, 115x95 cm
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kenderben, jutában, lenben, gyapjúban és pa-
mutban öltenek testet. Egy-egy élénkebb szín
vagy színegyüttes csak az ezredforduló körül al-
kotott művekben kap jelentősebb szerepet: ilyen
a Szent György-kompozíció, amely erőteljes ko-
loritjával kiemelkedik ebből a kollekcióból. De Má-
lik Irén színekhez való vonzódását a falikárpit-
tervekként, és sokszor önálló alkotásokként is
értékelhető pasztell-kompozíciók is reprezentálják:
a pasztell puha, már-már légiességet sugárzó, lágy
foltokkal, elmosódó kontúrokkal, összemosódá-
sokkal élő színes világát, mű-auráját nagyon közel
lévőnek érezhetjük és minősíthetjük a kárpitok,
a textilszálak szövésével létrehozott felületek kife-
jezésével, hatásvilágával. 

És akkor még szólnunk kell a Málik Irén-szőtte kárpi-
tokon és textilfaliképeken megjelenő motívumokról
is: az antik világot idéző, római kori emlékekről, az itá-
liai emlékképeket idéző képépítő elemekről, a kö-
vekről – mint természeti elemekről és mint faragott-
megdolgozott kőemlékekről – és a természetről,
a természeti jelenségekről, a tájról. E tematikai kö-
rökben megfigyelhetők az életművön végigvonuló,
vissza-visszatérő azonos motívumok, valamint
az egy-egy alkotószakaszban hangsúlyossá váló
kifejezőelemek is. Az antik emlékek, a kövek, a táj,
az építészeti elemek mellett akár a madárra, a ma-
darakra is hivatkozhatunk, mint dús jelentéseket
hordozó, szimbolikussá vált teremtményekre, ame-
lyek egyedül vagy csapatosan is, fő motívumokként

Málik Irén: Grimm mesék, 2011, szövött fali textil, 120x140 cm
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Málik Irén: A Kapu, 2006,
szövött fali textil, 170x120 cm

vagy mellérendelt elemekként, más és más jelen-
tésrétegeket kibontakoztatón, de mindig fontos
képi médiumokként jelennek meg a művész al-
kotásain. És szólnunk kell azokról az egyedülálló,
egy-egy alkalomhoz, évfordulóhoz kapcsolódó,
vagy valamely pályázati felhívásra készített, a fen-
tebb elemzett műcsoportokba nem, vagy csak ne-
hezen beilleszthető kompozíciókról is, amelyek
változatossá, sokszínűvé, izgalmassá avatják Málik
Irén több mint négy évtizedes munkásságot átfogó
műegyüttesét. 
És akkor meg kellene fejtenünk még e kárpit-világ
tartalmi vonatkozásait, mondandóját is, ütköztetnünk
kellene kifejezéseit a korral, a XX. század utolsó
harmadának, az új évezred első másfél évtizedének
jelenségvilágával, de itt bizony megáll a tudomány.
Szűkszavúságokba záródó, líraiságokba burkolózó,
mély emóciókkal áthatott, meditatív árnyaltságú mű-
vészet ez, amely áttételek bonyolult rendszerén át
kapcsolódik csak a körülvevő világhoz, amely emlé-
keket, emlékképeket jelenít meg és közvetít, amely
gyakran a konkrét és az elvont határvonalára kalau-

zol, amely sokszor elmossa a valóság képeit és
a sejtelmességek birodalmában kalandozik. Málik
Irén kárpitművészeti eszköztárában a konkrét és
a már-már absztrakcióba hajló elvontabb, vagy elvont
motívumok megjelenítésének fontos eszköze az át-
írás, a stilizálás: a lényegi vonások, a jellegzetes ele-
mek kiemelése, a részletek nagyvonalú elhagyása,
a hangsúlyok kijelölése és áthelyezése, a dolgok je-
lenséggé avatása. Ez a stilisztikai metódus nyitja meg
a kaput a jelentőségteljes mondandók megfogalma-
zása előtt. Az antik és a modern, a klasszikus és a min-
dennapi érzékeny együttjátszása által éltetett kárpitok
finom eszközökkel és hallatlan szorgalmas munkával
létrehozott kép-szöveteiben gazdagon árnyalt, mély
emóciók munkálnak, a művészt a világ megejtő szép-
ségeinek és évezredes értékeinek féltő szeretete inspi-
rálja újra meg újra arra, hogy szövőszéke elé üljön, és
kitartó, lassú, fáradságos munkával megalkossa kárpitjait. 

(Elhangzott Málik Irén kárpitművész kiállításának
megnyitóján Budapesten, a Csepel Galériában 2015.
május 28-án.)
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Málik Irén: Így kezdődött…, 2010, szövött fali textil, 75x70 cm

Málik Irén: Vége!!!, 2008, szövött fali textil, 43x35 cm


