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A prágai DOX-ban rendezett kiállítás plakátja, 2018 J. Brychová – D. Chihuly – S. Libenský

Dale Chihuly: Üvegcsillárok a kiállítási csarnok mennyezetén
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A tárlat, amely a DOX A Kortárs Művészet Centruma
(DOX Centrum současného umění) a Chihuly
Studioval, valamint Stanislav Libenský és Jaroslava
Brychtová családjával közösen szervezett meg,
következetesen szétválasztja egymástól a két alko-
tóműhelyhez kötődő műveket. Csak az együttmű-
ködésük kronológiáját bemutató rész közös, melyet
a Dale Chihuly által Jaroslava Brychtovának írt és
a jelenlegi kiállítást érintő levél zár le. Bár a három
művész a munka és az oktatás terén is intenzíven
együttműködött egymással, és szemmel láthatóan
magánemberként is összhang volt közöttük, kéz-
írásuk tekintetében markáns eltérés mutatkozik, amit
a prágai kiállítás egyértelműen kifejezésre juttat.
A Dale Chihuly műhelyéből származó kiállítási tár-
gyak ragyogó színvilágukkal és a szerves formák
gazdagságával kötik le a figyelmet. Chihuly az üveg-
re hagyja, hogy a tömegvonzás és a centrifugális
erő hatásának engedve saját maga keresse meg
a formáját. Plasztikáinak az aszimmetria és a sza-
bálytalanság révén kell érzelmi töltetet kapniuk.
A kiállítás látogatóját nagyon hatásos látvány fogad-
ja. A földszinti csarnok mennyezetén hat bizarr alak-
zatú, óriási üvegcsillár függ. Közülük négy egy koráb-
bi, a Chihuly over Venice elnevezésű 1996-os,
valamint a jeruzsálemi Citadellában Chihuly in the
Light of Jerusalem címmel bemutatott, 2000. évi
installáció része volt. A két másik mű, az Ananász
formájú és rubinszínű csillár és az Uránzöld csillár
jégcsapokkal az idei évből való, s kifejezetten a prá-
gai kiállítás céljaira alkották meg őket. A darabokra
szedett tárgyak körülményes szállításáról és össze-
rakásáról a Studio Chihuly szakembercsapata gon-
doskodott. A Jerusalem Cylinders nevű sorozat is

igen hatásos. A henger alakú tárgyak, amelyek kerü-
letén nagy kifejezőerejű, színes kristályok helyez-
kednek el, 2012-ben készültek, visszaemlékezések-
ként a 2000-es jeruzsálemi kiállításra.
A kiállítás az erkélyen és az első emeleten folyta-
tódik, ahonnan, többek között, egy másik perspek-
tívából is feltárulnak Chihuly csillárjai. A Libenský-
Brychtová páros életművének darabjait Stanislav
Libenský tanítványa, csodálója és közeli barátja,
a szobrászként, festőként, keramikusként és üveg-
művészként is dolgozó Jaroslav Róna válogatta
össze. Jóllehet a válogatás során a család kívánsá-
gára a kevésbé ismert munkákra összpontosította
a figyelmét, a művek általa egybegyűjtött kollekciója
teljesen meggyőző és jól láthatóan tanúsítja
az alkotópáros mesterségbeli tudását és eredeti-
ségét. A válogatásban egyaránt jelen vannak
az olvasztott kristályüvegből készült, a belsejükbe
vethető pillantást „negyedik dimenzióként“ kiaknázó
objektek és a két művész együttműködésének utol-
só éveiből származó sötét alakok. A tompított szín-
világú, egyszerű, absztrakt formák erősen hatnak
a nézőre. A tárlatot Stanislav Libenský festményei
egészítik ki, amelyek a jövőbeni plasztikák pontos
tervei: Jaroslava Brychtová e képek alapján készítette
el a gipszmodelleket.
Miután megtekintettük a családi archívumból szár-
mazó videofelvételt, melyen az emlékeit idéző
Jaroslava Brychtovát látjuk-halljuk, még inkább tuda-
tosítjuk, mennyire kulcsfontosságú mindaz, amivel
ő és a férje köztereinket gazdagította, s milyen
fontos emlékeztetni rá.

Fotók: Petr Šálek, Miglinczi Éva
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Dale Chihuly: Jerusalem Cylinder-sorozat
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Kiállításrészlet a Libenský–Brychová házaspár műveivel
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Kiállításrészlet a Libenský–Brychová házaspár műveivel
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Chihuly – Libenský – Brychtová: 
az üvegművészet legendáinak találkozása

„Stanislav és Jaroslava mindmáig lenyűgöznek,
művészekként és pedagógusokként is, külön-külön
és együtt is. Azzal, hogy készségeiket és tudásukat
a világ más üvegművészeivel is megosztották,
segítették az üvegművészek nemzetközi szövet-
ségének a létrehozását, s már a maguk idejében
legendákká váltak.”
Dale Chihuly
„Dale egy fenomén, aki egész életében egyre
inkább az expresszívebb, monumentálisabb, főként
pedig a szabadabb kifejezésmód irányába tart.
Ezáltal az egész világ jelenlegi üvegművészetének
abszolút géniuszává válik.”
Stanislav Libenský
„Az 1969-es év tavaszán egy fiatal amerikai lépdelt
fölfelé a Železný Brod1 feletti domboldalon. Az egyik
ház előtt megállt és elkiáltotta magát: „Itt laknak
Libenskýék?” Így írja le Dale Chihuly, Stanislav
Libenský és Jaroslava Brychtová megismerkedésének
pillanatát Ron Glowan amerikai művészetkritikus.
Stanislav Libenský és Jaroslava Brychtová monu-
mentális üvegplasztikái az EXPO ’67 nevű montreali
világkiállításon felkeltették Dale Chihuly figyelmét,
s úgy döntött, mindkét művészt felkeresi az akkori
kommunista Csehszlovákiában.
Ez a jelentőségteljes találkozás volt a kortárs üveg-
művészet három legendás alkotója közti barátság
és művészi kapcsolat kezdete.
Stanislav Libenský és Jaroslava Brychtová művé-
szekként és pedagógusokként is ösztönzően hatot-
tak Dale Chihuly-ra, s befolyással voltak az oktatás
és az üveggel folytatott művészi kísérletezés iránti
viszonyára. A pilchucki üvegművészeti iskolában2,
melynek 1971-ben társalapítója volt, maga is hason-
ló módon volt hatással Amerika és az egész világ
üvegművészeinek újabb nemzedékére.
A kiállítás, amelyet a Centrum DOX3 a Chihuly
Studioval, valamint Stanislav Libenský és Jaroslava
Brychtová családjával együttműködve rendezett
meg, nem csupán tisztelgés e három nagy művész

munkássága előtt, hanem a kölcsönös tisztelet,
támogatás és barátság rendkívüli történetét is fel-
tárja: s ez a barátság a politikai rendszerrel dacolva
hihetetlen módon ötven éven át kitartott.
Kiállítási koncepció: Chihuly Studio, Jaroslav Róna;
Építészeti kivitelezés: Chihuly Studio, Lucie Rónová
Jaroslava Brychtová (1924) cseh üvegművész és
szobrász. Tanulmányait Prágában végezte
az Iparművészeti Főiskolán és a Képzőművészeti
Akadémián. 1954-től szorosan együttműködött
Stanislav Libenskývel, akivel üvegből készült plasz-
tikákat hoztak létre. A brüsszeli, montreali és oszakai
világkiállításon való részvétel a Libenský-Brychtová
alkotópárost világhírűvé tette.
Stanislav Libenský (1921–2002) cseh üvegmű-
vész, rajzművész és szobrász. Tanulmányait a prágai
Iparművészeti Főiskolán végezte. Az 1954-es évtől
Jaroslava Brychtovával együtt üvegből készült plasz-
tikai alkotások sorát hozta létre. Az 1963-1987
közötti időszakban az Iparművészeti Főiskola üveg-
művészeti műtermét vezette. A Brychtová-Libenský
alkotópáros által létrehozott, öntött üvegből készült
plasztikákat ma világszerte a nemzetközi üvegmű-
vészet klasszikus alkotásai között tartják számon.
Dale Chihuly (1941) amerikai multimédia-művész.
Tanulmányait az University of Wisconsin, valamint
a Rhode Island Schoul of Design nevű oktatási
intézményekben folytatta; az utóbbiban 1968 és
1980 között tanított is. Chihuly művei világszerte
megtalálhatók, több mint kétszáz gyűjteményben
vannak jelen. Legjelentősebb önálló kiállításai:
Chihuly over Venice (1995-1996), Chihuly in the
Light of Jerusalem (1999), továbbá azok a tárlatok,
melyeknek a San Francisco-i de Young Museum
(2008), a bostoni Museum of Fine Arts (2011) és
kanadai Montreal Museum of Fine Arts (2013) adott
otthont. 1969-ben ellátogatott Csehszlovákiába, és
barátságot kötött Stanislav Libenskývel és Jaroslava
Brychtovával. A következő években mindhárman
a nemzetközi műtermi üvegművészet élvonalbeli
ösztönzőivé váltak. (Katalógus)

Fordította és a jegyzeteket írta: G. Kovács László

1 Kisváros Észak-Csehországban.
2 Az USA nyugati részén, Washington államban található Pilchuck Glass School nevű intézményről van szó. 
3 Teljes nevén: DOX A Kortárs Művészet Centruma (Centrum současného umění DOX); a 2008 óta működő prágai kulturális

központ a jelenkori képző- és építőművészet, valamint a formatervezés eredményeinek, új irányzatainak a bemutatását
tekinti feladatának. 


