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Amikor 1983-ban Kelecsényi Csilla megkapta a szé-
kesfehérvári Smohay Alapítvány díját — ezt fiatal,
de máris láthatólag jelentős művészeknek adták —,
valaki megkérdezte, igaz-e, hogy a díjat csak sző-
ke művésznők kaphatják meg? Előtte Lugossy Má-
ria szobrász és El Kazovszkij festő volt a díjazott.
Akkoriban még ifjú tehetségnek számítottak, akik
előtt ott álltak a következő évtizedek merész és von-
zó művészeti kalandjai, s véletlenül mindhárman
azonos színű hajat visel tek. Az Alapítvány azon-
ban a hajszín iránt érzéketlennek mutatkozott, an-
nál jobban érdekelte a művészi teljesítmény. Így tűnt
ki a szóba jöhető jelöltek közül abban a nevezetes
esztendőben Kelecsényi Csilla.

A textil akkoriban már nem volt „soron”, ki-
tartott ugyan még egy darabig az „aranykor” len-
dülete, de már véget érni látszott az a sziporká-
zó néhány év 1968–1975 között, amelyben újra
felfedezett technikák és korábban ismeretlen öt-
letek, gondolatok bukkantak fel gyors egymás  u-
tánban a közönség, a szakma és a művészettör-
té net ámuló szemei előtt. És már javában fújdogált
az új idők szele, nyomában új kérdések és új hely-
zetek törtek be az izgatottan ragyogó textilvilágba.

Különös jelentőségű korszak következett ek-
kor. A hetvenes évek közepe és a következő év-
tized dereka között két fontos folyamat zajlott.
1975 körül Európa-szerte feloldódtak a műfaj-
határok, eltűntek a válaszfalak képző- és iparmű -
vészet között, s ez így van ma is: nem képző-, nem
ipar-, csak művészet létezik. A nyolcvanas évek
elején aztán az újfestészet hullámai sodorták
magukkal a művészeket, egy időre diadalmasan
birtokba véve munkáikat, műhelyeiket. Nem
volt váratlan, hogy rajta hagyta nyomát a magyar
textilesek tevékenységén is.

Kelecsényi Csilla eredetileg textilesként indult
pályáján, az 1960-as évek végén színre toppant
„nagy generáció” tanítványaként, örökségének
közvetlen folytatójaként maga is benne élt az új
művészeti folyamatban, és sokáig nem dugta ki
fejét az áramlatok felszíne fölé. Elődeitől azonban
mindenekelőtt kíváncsiságot és bátorságot örö-
költ. Így történt, hogy 1981-es kőszegi kiállításán
egy szokatlanul nagyszabású munkájával átlépett
azon a belső határon, amely a kézzel és szemmel
egyszerűen átfogható kompozíciót a szabadon for-
málódó, a környező tér felé megnyíló és annak
részévé váló, a teret átalakító installációtól elvá-
lasztja. Ezzel a gesztussal nem csupán saját helyét,

tehetségének és gondolkodásmódjának karakte-
rét határozta meg, hanem művészetének továb-
bi útját is.

Így aztán nem is lepődött meg senki, amikor
meg annyi textil-kompozíció után egyszerre feste-
ni kezdett. Kollégái között másokat is érdekelni kez-
dett a festés, mint technika, cselekvés, gesztus, mint
anyag, amely nem áll nagyon messze a textil mű-
vészek hagyományos matériájától: tudjuk, a fest-
mény alapja vászon. És Kelecsényi képei máskü-
lönben sincsenek távol textilmunkáinak világától.
Attól a pillanattól kezdve, hogy papírba rögzítet-
te a járdába süllyesztett aknák és csatornafedelek
vaskos textúráját, vagy foszladozó motívumokat
rögzített varrógéppel a törtfényű vásznak zizegő
anyagdarabkái közé — világosan látszott, hogy a
látható, a fogható világ részletei, szilánkjai, a tör-
melék érdekli leginkább. Azt a különös, pillana-
tonként, négyzetcentiméterenként változó, foly-
tonosan hunyorgó és csillapíthatatlanul nyüzsgő
szövedéket kutatja máig, amely már korai mun-
káinak, szálvágásainak, installációinak is titokza-
tosan rejtőzködő alapanyagát jelentette.

Itt látható festményeit is a töredékek uralják.
Ezúttal építészeti részletek, homlokzatok, pillé-
rek, ormok, oszlopok töredékei omlanak-halmo -
zódnak egymásra, ablakok nyílnak a semmibe, a
valaha-volt egész darabkái fedik, takarják egy-
mást, körvonalaik elcsúsznak, elmozdulnak a tér-
ben. A 18. század utazó rom-festőinek szeme előtt
vibrálhattak így az antik épületromok, ha Ró-
mában meg-megállva elbámészkodtak az elmúlt
idők omladékai felett.

Az egymásra rétegződő építészeti tagozatok,
az omlásnak indult gondolatok és a köztük át-
suhanó sejtések Kelecsényi kompozícióin egy-
szerre fenyegetően és barátságosan, hívogatóan
és rejtélyesen, idegen közegként vonják maguk-
hoz a tekintetet, ki nem mondva, inkább csak ér-
zékeltetve a homályos mélységet, ahol — mint a
képeken itt is — a kimondhatatlan bújik meg a ré-
tegek között.

Aki errefelé járva eljut a kiállításra, az meglátja
és megérti majd a Kelecsényi Csilla képein fel-
torlódó, barlangszerűen ránk boruló, váratlanul
nyakunkba zúduló szomorúságot is. Ha nem fi-
gyelmezteti is felirat, megérzi majd a töredékek -
ben lappangó omlásveszélyt.

Répcelak, Répce Galéria, 2015. május 13. — június 6.

KOVALOVSZKY MÁRTA

549

SZÉP/MŰVÉSZET

12_Szépművészet_Tyúkanyó_meséi70._Layout 1  2015.06.15.  13:31  Page 549


