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Pelesek Dóra

Modern ujjgyakorlatok
Az öltés művészete – Nemzetközi kortárs 
hímzések 
„Ahogy a varrócérna kerüli a gombot” – 
hímzés és más kézimunkatechnikák 

-eszközök a kortárs magyar művészetben

 � Iparművészeti Múzeum, Budapest 
 � 2009. január 30 – március 22.

Amikor manapság kimondjuk a hímzés, varrás, öltés szavakat, általában nagy-

mamánk hatalmas tulipános-rózsás-nefelejcses terítőjére asszociálunk, ame-

lyen hosszú hónapokig lázasan dolgozott. Amit — miután elkészült a nagy művel 

— azonnal rábiggyesztett a Mária-szobroktól roskadozó tévé tetejére úgy, hogy az 

abrosz lelógó része szinte a fél képernyőt kitakarta. és amit — bár senkinek sem 

tetszett igazából — nem átallott az egész rokonság udvarias mosoly kíséretében 

újra és újra megdicsérni. (Persze azért nem túl lelkesen, nehogy a jószívű nagyi-

nak esetleg eszébe jusson gálánsan odaajándékozni a csodálatos terítőt valame-

lyik menyének vagy lány-unokájának.) Otthon aztán mindenki megkönnyebbülten 

sóhajtott fel: micsoda szerencse, hogy a nagymama nem akarta rájuk tukmálni a 

becses terítőt, mert ugyan mit kezdtek volna vele? Milyen lakásba illik manapság 

a kézimunka? Főleg a nefelejcses-fajta. Egyszerűen idejétmúlt, unalmas,  

giccses. Egyébként is kinek jut eszébe a 21. szá-

zadban varrni, hímezni, pláne gobelineket készí-

teni a Fürge Ujjakat és Burdát olvasó nagyma-

mákon kívül? Ezekre a költői kérdésekre a való-

ságban persze senki nem felelt, mert minden 10 

és 50 év közötti nőnemű lény mélyen egyetér-

tett az egyetlen lehetséges válasszal.  

Az pedig így hangzott: természetesen senkinek.

Micsoda tévedés!

Az Iparművészeti Múzeumban nemrég két olyan 

kiállítás került egymás mellé, amely az öltés-

technikák és a textilek sokoldalú felhasználható-

ságát bizonyítva, egyben a fenti okfejtés meg-

cáfolására is kiválóan alkalmas. A párba állí-

tott, a képző- és az iparművészet érint(kez)ési 

pontjára fókuszáló tárlatok a textilkészítés- és 

díszítés módozatainak, illetve a textilekkel való 

(művészi) foglalatosság változatos formáinak 

élményszerű bemutatását célozzák meg.  

A nemzetközi és a magyar munkák egymás 

mellé rendelése nemcsak a lehetséges párhu-

zamok, illetve (anyaghasználati, tematikai stb.) 

különbségek felismertetését szolgálja, hanem 

kortárs kézimunka-technikai seregszemleként is 

funkcionál: emblematikus, avagy kísérleti jelleg-

gel készített művek mentén irányítja rá a láto-

gató figyelmét napjaink legfontosabb textilké-

szítő tendenciáira.  

A kiállítótérbe lépve elsőként a brit Hímzők 

Céhének (Embroiderers’ Guild) nyílt, nemzet-

közi pályázatára 2007-ben beérkezett, változa-

tos textilműves technikákkal készített munkái-

val találkozunk. A „céh” kifejezés azonban meg-

tévesztő: az 56 hímzett, varrott, öltött művet 

13 ország kortárs képzőművészeinek alkotása-

iból válogatta a nemzetközi zsűri azzal a céllal, 

hogy bemutassa az öltés technikájának jelenlegi 

szerepét és mindmáig töretlen népszerűségét. 

Noha a díjnyertes alkotásokat első pillantásra 

csupán a munkák elkészítésének technikája kap-

csolja össze egymással, az Az öltés művészete 

cím egy közös, különleges alkotói látásmódra 

utal: a pályázó művészek kreativitásuk révén 

képesek teljes értékű, mindazonáltal szokatlan 

művészi kifejezésmóddá átlényegíteni a puszta 

technikát. 

A felsorakoztatott művek — ötletességükön és 

játékosságukon túl — azt is bizonyítják, hogy a 

technika nem korlátozza szükségszerűen a meg-

jeleníthető tárgyat: a varrás ősi eljárása éppen 

annyira alkalmas modern tematika közvetíté-

sére, akár a festészet, a szobrászat vagy éppen 

a napjainkban egyre népszerűbb videó médiuma.

Caroline dahl Dia de las Modelos című művé-

ben például a kifutók és divatbemutatók sokak 

által irigyelt-vágyott, ámde kegyetlenül ambiva-

lens világát jeleníti meg tű, cérna és fonal segít-

ségével, miközben ironikus módon reflektál 

korunk csontsovány szépségeszményére.

Az irónia a nemzetközi anyag nagy részére jel-

lemző: láthatunk csillogó, színes flitterekkel 
Illaria Margutti
mend of me

a
 

s
z

c
é

n
a



23

kihímzett csontvázat (Martina Grund: Human 

skeleton); bájos, rózsafejes, női retikült szöges-

drót fogantyúval (Elizabeth Couzins-Scott: 

Sinners Handbag II.); a családon belüli erőszakot 

demonstráló rongybabákat (Marcelle davis: 

Domestic violence), és hímzett mesekönyv-

illusztrációt, melynek ízig-vérig modern figurái 

a népszerű mesecsatornák elnagyolt-eltúlzott, 

szinte már groteszk herceg- és hercegnőkarak-

tereit idézik (Zara Merrick: Berenice’s Hair). 

A hagyományos portrékat imitáló fiatal és idős 

nő hímzett arcképe mellett (Andrea Cryer: 

Kath) megjelenik a magát megvarró művész 

hímzett mása — az önmagát festés közben meg-

festő festőművész jól ismert képtípusára reflek-

tálva (Illaria Margutti: mend of me); az Öltö-

gető Dürer (Rosie James: Durer Stitching) pedig 

hímzés és grafika egymásba játszására tesz szo-

katlan, ámde rendkívül izgalmas kísérletet a 

klasszikus mester képi világának megidézésével. 

Sue Stone munkája, a Woman with a Fish egy 

kedvelt, (amatőr) fotóportré-típus játékos kifi-

gurázásán és sajátos módosításán keresztül, a 

humor eszközével irányítja rá a figyelmet a nemi 

szerepekre és sztereotípiákra — férfi és nő figu-

rájának kicserélésével utalva a varrásnak mint 

tipikusan női foglalatosságnak rendkívül erőtel-

jes „gender” jellegére.

A figurális kompozíciók mellett nem ritkák a  

természeti formák inspirálta alkotások sem:  

a nemzetközi kiállítás magyar díjazottjai, Szabó 

Verona és Csókás Emese például egy fotó-

nyomott, íriszmintás anyag 25 kockáját varrta 

lepedőméretű egésszé. Moonlight shadow című, 

monumentális munkájuk ugyan a patchwork-

technikára emlékeztető eljárással készült, ám a 

nyomott mintának mindig más része kerül elő-

térbe. Olybá tűnik, mintha ugyanazon virágfejet 

egyszerre, 25 különféle nézőpontból láthatnánk 

a tér dimenziójának tényleges jelenléte nélkül. 

Az alkotópáros finom aranyszálöltésekkel tette 

egyedivé az egymáshoz varrt kockákat.  

Az öltések és az anyagkockák változatos elren-

dezésének köszönhetően könnyen az az érzé-

sünk támadhat, hogy bármeddig bővíthetnénk, 

folytathatnánk a művet, hiszen nincs két egy-

forma kocka: egyetlen parányi öltés elegendő 

ahhoz, hogy minden megváltozzon. 

lizzie Cannon Lichenológia — a zuzmók tudo-

mánya című munkája az egyetlen olyan kivétel 

a nemzetközi anyagban, ahol a tulajdonképpeni 

mű nincsen, illetve csak fotodokomentáció for-

májában van jelen: a kövek között megbúvó hor-

golt gömböcskéknek (a zuzmó-imitációknak) a 

sziklák szabdalta tengerparti környezetbe való 

beleolvadását csupán fényképek demonstrálják.

A magyar tárlat* nem kevésbé sokszínű és szín-

vonalas, mint a nemzetközi összeállítás: a „gya-

nútlan” látogató kizárólag az alkotók nevei-

ből sejtheti, hogy átlépett a hazai művészek 

munkái közé. A hazai hímzett alkotásokat bemutató, izgalmas kortárs válogatás 

az „Ahogy a varrócérna kerüli a gombot” címet viseli — kitágítva a varráshoz mint 

(nemhez kötődő) funkcionális tevékenységhez kapcsolódó konnotációink körét. 

Az MR1 — Kossuth Rádió Vacka Rádió című folytatásos meseregényének jól 

ismert dalából származó idézet a kiállítás egészére jellemző játékossággal és iró-

niával utal az öltéstechnikák kreatív felhasználásának művészi lehetőségeire, s 

egyúttal leleplezi azt a jobbára kimondatlan „előítéletünket” is, miszerint a varrás 

nem más, mint egy olyan szükségszerű tevékenység, amelynek során tű, cérna, 

esetleg gomb segítségével, a puszta anyagot hasznos, praktikus, illetve valamire 

alkalmas anyaggá változtatjuk.

Ahhoz, hogy rádöbbenjünk, mennyivel több (ön)kifejezési lehetőség rejlik a texti-

lekkel való munkában, mint azt elsőre gondolnánk, elég, ha végighaladunk az öltés-

technikák különféle formáit az 1970-es évektől napjainkig felvonultató tárlaton. 

Vincze Ottó
Magyarázat, 1998

lénárd Anna
Kereszt?Rejtvény? (a Játékok című sorozatból) textil-objekt, 2008
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