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– Mikor gondoltál először arra, 
hogy képzőművész leszel, és ho
gyan vezetett az utad az Ipar  mű 
vészeti Főiskolára?

– Már nagyon korán, általános 
iskolás koromban szerettem raj
zolni. Szüleimnek, akik az ötve
nes években sok meghurcoltatást 
és nélkülözést éltek át (mint oly 
sokan ebben az országban), az volt 
a céljuk, hogy mind a ketten: a nő
vérem és én is azt csináljuk éle
tünkben, amit elhivatottan szere
tünk. A nővérem orvosnak készült, 
és az is lett, én pedig nagyon sze
rettem rajzolni, festeni. Már általá
nos iskolás koromban Sikuta Gusz
 táv szak  körébe járhattam, aki a 
„kép  ző gimiben” is meghatározó 
ta  nárom, mentorom volt. Mindig 
nagyon biztatott, de mivel a Kép ző
 művészeti Gimnáziumban is „ipa
 ros” osztályba jártam, nem mer
tem a Képzőművészeti Főiskolára 
jelentkezni. Így az Iparművészeti 
Főiskola textil szakán végeztem 
1970ben, és épülettextil volt a dip
 lomamunkám. Az erre való fel
készülés, az építésszel és a belső
építésszel való együttgondolkodás 
tette lehetővé, hogy egy nagymé
retű festett falikárpitkompozíció 
lett a leglényegesebb eleme a dip
lomámnak. Ez a képi megfogalma
zás, kifejezési forma maradt mun
káimban a meghatározó életem 
fo  lyamán, talán így „tévedvén” a 
képzőművészet világába.

– Mit adott a Főiskola?
– A gondolkodás fontosságát. 

A kifejezés, az összegzés szüksé
gességét. Az élmény, a gondolat 
át  adásának, a megszólításnak, a 
köz    lés erejének fontosságát. Ezek 
elen  gedhetetlen és következetes 
megvalósítását. 

– Mi határozta meg a művészi 
szemléletedet?

– Szakmai munkámra, gondol
kodásmódomra az építészet eszté
tikai szemlélete volt hatással, ame
 lyet egyrészről Pogány Frigyes 
professzortól, másrészről a férjem 
építész családjától kaptam. A pers
 pektíva, az építészeti, a növényi 
elemek ritmusa, a figura ábrázolá
sa, mindezek nagyméretű festett, 
hímzett vagy szőtt kárpitokon, il
letve a pannó – annak is a keretre 
feszített vászon változata – által 
nyújtott lehetőségek meghatározó 
szerepet töltenek be a műveim 
megjelenítésében. Mindig izgatott 
a térbeliség, ennek érzékletes, plasz
 tikus ábrázolása: az úti kárpit, mint 
a legjobban mobilizálható, óriás 
léptéket biztosító textilforma, vagy 
a pannó, amely az illesztések men
 tén növelhető. Ezeket már a XIV. 
századtól használták elődeink a pa
 lota és a templomépítészetben, 
falak borítására és térelválasztó 
elemként egyaránt. Módom és lehe
tőségem volt iparművész és kép  ző 
művész kollegáimat megszólítani 
ezekkel a témákkal és XX., illetve 
XXI századi válaszokat adni a mai 
építészet felvetéseire. Hihetetlenül 
érdekes, nagyléptékű művek szü
lettek, és szerencsénkre rendkívül 
izgalmas terekben tudtuk a műve
ket bemutatni, mint például a Tren
 cséni várban, vagy a Palazzo Val 
sechiben Milánóban, és számtalan 
más gyönyörű helyszínen. Sze  re 
tem a közös kiállításokat, mind
ezek szervezését, megvalósítását, 
az általa létrejövő különleges meg
mérettetést, amely minden szem
pontból előbbre vivő lehetőség. 

– Mi ösztönzött egyegy emlé
kezetes műved születésekor?

– Rendkívül inspirálóan hat rám 
a látvány és az emlék. Ezek a tar
talmi elemek vizuálisan összeg
ződnek, lejegyződnek bennem. Nem 
mindig képben, gyakran először 
írásban, „versben rajzolom le” őket. 

 „WILANOW… … … … … el
vesztem a bokrok labirintusában… 
… a végtelenbe / futó, ember al
kotta fegyelmezett világban… … 
… … hol tegnap még az aranyló / 
nyári fények… … ma zúzmara raj
zol fent az égnek… … hol a kertek 
bennem / élnek… … hol a szél vi
harrá érhet… … … hol a meny
dörgés vád és ítélet…… hol / nem 
tudom titkát az éjnek… … hol a ké
 kek velem nevetnek… … hol a zöl
dek / engem szeretnek… … hol  
a vá  gyak titkolóznak… … hol a vö
 röset hiába adtad / … … vagy 
mégis?… … az ég alját takartad… 
… … hol a szürke felhőben úszva, 
/ a rózsaszín közé bebújva… … … 
hol eget festek és nyári alkonyt!… 
… … … ODA / most is visszamen
nék… … HIDD EL, NAGYON 
SIETNÉK!”

– Min dolgozol?
– Sokat rajzolok, kis vázlatokat, 

és írok melléjük. Ez most nagyon 
fontos nekem. Mellette egy nagy
méretű pannóval foglalkozom. Saj
 nos még csak a vázlatával vagyok 
készen. Pedig, ha minden jól megy, 
akkor az olasz művészekkel együtt 
állítunk ki késő ősszel itt, Bu  da 
pesten. 
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– Nemcsak az alkotói, de a mű
vészeti szervezőmunkád is jelentős. 
Kérlek, sorold fel a legfontosabb 
tárlatokat, amelyeknek létrehozá
sában részt vettél, illetve amelye
ken te is kiállíthattál! 

– Szerencsés vagyok, hogy elő
ször a Textilművészetért Alapít
vány elnökeként, majd a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetségének elnökeként számta
 lan tárlatot szervezhettem, rendez
 hettem itthon és külföldön egy    aránt. 
Ide tartozik az Ipar    művészeti Mú
 zeumból induló, soksok helyszínt 
bejárt Tapes Itineris, vagyis az Úti 
kárpit, és a Zászló biennálé, amely 
nemzetközivé érett, és izgalmas, 
sokszínű, személyes üzenetet hor
doz. Hatalmas és örömteli vállal 
ko  zás volt a Műcsarnokban 1956 
em  lékére rendezett, Az út cí  mű 
kép  zőművészeti tárlat, amelynek 
huszonnégy nap alatt hétezerhá
romszáz látogatója volt, mintegy 
de    monstratív megmozdulásként 
2006ban. Az Iparművészeti Mú 
zeumban a Craft & Design kiállí
tás szintén nagyon sok látogatót 
vonzott. Debrecenben, a Mo  dem 
ben a Pannópanorámák tárlata. 
Milánóban a MIA, majd a Palazzo 
Morando, valamint a Palazzo Izim
 bardi tárlatai. Ezek mindegyikén 
volt módom részt venni. A Pen 
tatónia kiállítás és öltözékbemu
tató kurátora és rendezője voltam 
Milánóban, a kiállítás az olasz di
vatkamara elnökének, Mario Bo 
zel  linek meghívására valósult meg.

Lehetőségünk nyílt a külhoni 
magyar intézetekben (Bécs, Ber 
lin, Párizs, Brüsszel, Madrid, Var  só, 
Pozsony, valamint meghívottként 
Vilniusz, Lodz, Krakkó, Dansk, 
Wroczlav, Monza, Laveno) kiállí
tani. Milánóban, Varesében, Brüsz

szel  ben, az Európai Parlamentben 
több esetben rendeztem kortárs 
magyar tárlatokat, ahol sokszor ma
   gam is kiállítottam. Belgiumban 
Andennben a Kerámia Biennálén 
a kortárs magyar iparművészek 
voltak a díszvendégek.

Itthon 2014ben Szentendrén a 
Művészet Malomban megrendez
tük Evidencia néven immár a har
madik szobrász biennálét. Szintén 
2014ben valósult meg Szom  bat
helyen egy nagysikerű, nagysza
bású kortárs festészeti tárlat KÉP
TÁRHÁZ címmel, 214 mű szere
peltetésével. 

2015ben két kiemelkedő ese
ményre kaptunk meghívást. A mi
lánói világkiállításon Egy hely az 
asztalnál címmel két iparművé
szünk vett részt, ezen kívül szintén 
a világkiállítás keretében harminc, 
kortárs iparművész mutatkozhatott 
be az Európa kortárs iparművé
szete című tárlaton.

Egy rendkívüli érdeklődésre szá
 mot tartó tárlatot valósíthattunk 
meg Genovában 2015 júliusában, 
a gyönyörű Palazzo Ducaléban az 
olasz képzőművészek elnökének 
meghívására, amelyen egy nagy
méretű pannóval magam is részt 
vettem, harminc olasz és harminc 
magyar kortárs művésszel közösen. 
A tárlat kísérőrendezvénye egy szim
 pózium volt, ahol Sulyok Mik  lós mű
 vészettörténész a magyar kortárs 
képzőművészetről tartott előadást. 

Mindezek megvalósítása, illet
ve a kiállításokon való részvétel 
jelentős élmény volt és marad az 
életemben. 

– Milyen új művészeti esemény 
szervezésére készülsz? 

– A Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége elnö
keként a 2016os évben terveink, 
terveim sokrétűek. Remélem, sike
rül itthon, a Balassi Intézet Bu  da 
pesti Központ épületében egy vá
logatott, nagy léptékben gondolko
dó szobrász és festészeti kiál  lítást 
megvalósítani. Ebben az év  ben sze
retném viszonozni itt, Bu  dapesten 
az olasz szövetség genovai Pa  laz 
zo Ducaléban rendezett magyar–
olasz kiállítását egy olasz–magyar 
képzőművészeti tárlattal. Emellett 
pedig egy óriási, izgalmas feladat
ra van felkérésem: a kortárs ma
gyar porcelánművészeink műveit 
az ázsiai nagykövetségek és a Kül
 gazdasági és Külügyminisztérium 
segítségével mutathatjuk be Ha 
noiban, Bangkokban, Jakartában, 
Kuala Lumpurban és Sanghaiban. 
Nagy és izgalmas kihívás a por celán 
területén óriási hagyománnyal, kul
túrával rendelkező világban meg
mutatni azt, amit a művészeink 
ebben a műfajban létrehoztak. 

Oláh Katalin Kinga

Vadszőlő (260 × 150 cm, vászon, festés, 
ceruzarajz, kollázs, 2004)


