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Életrajzi bevezető

Az eredetileg lakberendezői terveket dédelgető Kneisz Eszter művészi pályája a budapesti Török Pál 
utcai Képzőművészeti Gimnázium textil szakán indult, ahol művésszé érésében Rónai Éva és Szűcs Jó-
zsef voltak a meghatározó tanárai.

„A szövés elválaszthatatlanul életem részévé vált az első felvetéstől kezdve. A szövőszéken mintha a lelke-
met mintázhattam volna meg. Mindent meg akartam szőni, az egész világot gobelinben láttam. A fényeket, 
a színeket az égen, a virágokat, a tájat. Nem a forma, vagy a rajzolat vonzott, hanem a színek sokasága” – 
részlet Mészáros Sándor újságíró Kneisz Eszterrel készült riportjából1.. 

Attitűdje André Kertész gyermekkori ambícióihoz hasonlítható, aki hatéves korától kezdve a maga 
körül érzékelt valóságot, szintén fotótémaként kezdte befogadni.2. 

A „kisképző3.” befejezése, illetve az 1977-es érettségi után Kneisz Eszter jelentkezik az Iparművé-
szeti Főiskolára4.. Mivel első alkalommal még nem veszik fel, az új felvételire a Dési Huber Rajzszakkör-
ben készül, mellette pedig bérszövést vállal. Magától értetődő, hogy következő évben ismét az Iparmű-
vészeti Főiskolát és a Plesnivy Károly vezette gobelinszakot választja. Évfolyamtársai között ott találjuk 
Lencsés Ida, Pasqualetti Eleonóra és Zelenák Katalin kárpitművészeket, akikkel máig, a 2020-as évekig 
is szoros szakmai-baráti kapcsolatot ápol. 

A főiskolás évek inspiráló és családias légkörben telnek. Az egyetemi képzés derekán megemlíten-
dő egy emlékezetesebb szakmai kihívás: az 1520 körül készített Jézus születése című brüsszeli kárpit5. 
Mária-alakja háromnegyed portrényi részletének megszövése. Az emberi figura-, illetve testsziluett-, 
sőt arcszövés az életműben később még sokszor előkerül6.. A női portré megszövése után férfiportré, 
illetve lófejportré következik, s ezen arcok, fejek megszövése számos technikai tanulsággal jár a fiatal 
művész számára.

Plesnivy Károly már a főiskolai évek alatt felismeri Kneisz színekre való fogékonyságát, s azt ja-
vasolja tanítványának, hogy fessen minél többet. Plein air tájképek készülnek akvarellel, de Kneisz 
művészi karakteréhez jobban illenek a telítettebb kontrasztos színek, mint a vízfesték pasztellesebb, 
tompább árnyalatai. Ecolinnal – intenzívebb színhatású – vízfestékkel dolgozik ezután. Még a főiskolás 
években, 1979-ben ismeri meg férjét, Kozsuharov Ognjan szobrász- és ötvösművészt, aki a kezdetektől 
bátorítja, segíti, inspirálja. A számos műfaji kitekintés ellenére – akvarell, pasztell, kollázs, olaj, majd 
a  számítógépes grafikák, (amelyeket csoportos és egyéni kiállításokon is bemutat) – Kneisz Eszter 
mindvégig hűséges marad a kárpithoz. Mintha az életúton adódó képzőművészeti és alkalmazott művé-
szeti utak (pl. a Royal-kávézó arculattervezése, a férjével közösen végzett épületrestaurálási munkák) 
mind a kárpit műfajából indulnának és oda is futnának vissza.

Biography introduction

Kneisz Eszter originally was dreaming of becoming an interior designer and she started her studies at the 
Arts Secondary School in Budapest, in Török Pál street, studying textile art first. Her masters were Éva 
Rónai and József Szűcs at the time, both being important in shaping her as an artist.

”Weaving has become an inseparable part of my life ever since I first latched my thread on the loom. The loom be-
came an extension of my soul and I wanted to spin everything, I saw the entire world in the shape of a gobelin: the 
lights, the colours of the sky, the flowers and the landscape. It was not the shapes or the lines to attract me, but it 
was the abundance of the colours” – wrote Sándor Mészáros, a journalist in his interview with Eszter Kneisz.

Her attitude in this is similar to that of André Kertész’s artistic ambition as a child. From the age of six 
he was sensing the world around him as something that urgently needs to be photographed.

After finishing ”Prep School” for Arts Academy, upon graduation in 1977 she is applying for a place 
at the Academy of Applied and Industrial Arts but does not get a place for the first try. She is furthering 
her drawing and graphics studies in the Artists’ Group named ”Huber Dési” and is doing weaving as-
signments for others as a job. Next year she is accepted by the Academy, aiming to get into the gobelin 
class of Károly Plesnivy. Among her classmates there is Lencsés Ida, Pasqualetti Eleonóra and Zelenák 
Katalin textile artists whom she is still in close touch in the 2020s, both as friends and as fellow artists. 
College years are spent as a happy and inspiring period, surrounded by people who feel like family. Dur-
ing those years there was one major and memorable challange: the creation of three-quarters of the 
portrait of Mary, for an artwork of Brussels from 1520, entitled the Birth of Jesus.The human figure, the 
details and shapes of the body and of the face will become an ongoing project all through her artistic car-
reer. After the female portrait there comes one of a male, then that of a horse. A young artist can surely 
benefit from the practice and from the technical challenges related to this meticulous type of work.

Károly Plesnivy was quick to notice how Eszter Kneisz is drawn to colours and is suggesting his pu-
pil to do as much painting work as she can. She is making plein air landscapes and watercolours, but 
Eszter much more prefers bald and contrastful colours to the subtle and subdues shades of aquarells. 
She starts working with Ecolin which is also water-based but has stronger character and colours. Eszter 
meets her husband-to-be during college years, in 1979, the sculptor and goldsmith artist Kozsuharov 
Ognjan who is a constant source of inspiration for her, supporting, encouraging and helping her all the 
way. Although she is trying her hand at a lot of genres like watercolours, pastels, collage, oil and com-
puter graphics, and taking part in numerous exhibitions with these works, Eszter Kneisz has always re-
mained faithful to textiles. Seems like all the applied and fine artwork she has embarked on along the 
way such as the complete design of the Royal Caffe or different works of renovation on buildings done 
together with her her husband, all of them have been born from textiles and coming full circle, ending 
in them.
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Művészi témakörök és korszakok

„Rózsa, rózsa, rengeteg,/ lányok lepkék fellegek / 
lányok lepkék fellegek / illanó könny, permeteg.”7 

A csendet és gondolkodást kedvelő művész pályaszakaszának első egységében egy színpompás és 
személyes világ-virágot épít maga köré. Növényi motívumokat, közelebbről pedig virágalakokat fest ak-
varellel, majd olajfestékkel. Virágfestményei alapján gobelinek is születnek8. 

A virágok természetük révén, egyrészt utalhatnak a kifelé fordulásra, kinyílásra, a művészi alkotás-
ra, másrészt a rejtőzködést, a belső egyedüllétben érlelt gondolkodást is jelenthetik. Ha fényt és táplá-
lékot kapnak, képesek kinyitni először zsenge, apró szirmaikat; ám hajlamosak bezárkózni is. Lassan-
ként behajtogatva és elfátyolozva magukat mégiscsak megőrzik azt a szépséget és igazságot, amelynek 
olykor puszta létezéséről is próbálja a külvilág őket minduntalan lebeszélni. 

 „Számos-számtalanúl sorakoznak körbe a szirmok, 
Nő a levélre levél, apraja nagyja’ tövén”9. 

– olvashatjuk Goethe A növények alakváltozása című versében10.. Kneisz Eszter hasonlóan nagy kedvvel 
veti bele magát a növények és virágok tanulmányozásába és festésébe, mint a német költő, de nem fo-
galmi újragondolásuk, „megírásuk”, hanem a vizuális leképzésük által. Mindkét alkotói út a természet 
felfedezését megismerését, „utánzását” eredményezi, különféle, változatos módokon. A művészi mun-
ka hasonlítható a növények leveleinek mozgásához, ahogyan a virágok szirmai nyitódnak és zárulnak, 
úgy váltakoznak a befelé forduló töltekezés és a kiáradás, az alkotás pillanatai11.. Kneisz Eszter virág 
tematikájú művei mellett analógiaként megemlíthetők Georgia O’Keeffe növényi részleteket, például 
íriszt, pipacsokat ábrázoló festményei, de ezek sokkal direktebben érzékibb, szexualitásra utaló karak-
tert képviselnek, mint a magyar alkotó szemérmesebb, rejtőzködőbb hangulatú munkái. Közvetlenebb 
párhuzam vonható a Kneisz-œuvre és a kárpitművész Szabó Verona életművével, akinek gobelinjeiben, 
grafikáiban Kneiszével hasonló gyakorisággal és súllyal jelenik meg a  természet. A virágok, levelek 
részleteinek megfigyelésén és átfogalmazásán keresztül hívja fel a figyelmet az élővilág törékenysé-
gére, mulandóságára, azonban Szabó Verona munkáira inkább a rendkívüli grafikai részletgazdagság, 
míg Kneiszéire inkább a színek konstruktív, kontrasztos használata jellemző. A kortárs magyar kárpit-
művészetből Pázmány Judit neve is megemlíthető analógiaként, akinek kárpitjaiban a természet oly-
kor kozmikus vonatkozásaiban olykor antropomorfizált szimbólumokban (az Időkapszula-sorozatban pl. 
tollszálként) jelenik meg.

Zugligeti ősz I. | Autumn in Zugliget I. – 1979
Bojana I. | Boyana II. – 1979

Zugligeti ősz II. | Autumn in Zugliget II. – 1979
Bojana II. | Boyana I. – 1979
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Tavaszi hérics | Yellow Pheasant’s Eye – 1995

Subject matters of artworks and artistic periods

”Rose, roses, bountiful/ girls and clouds and butterflies/ 
girls and clouds and butterflies/ elusive tears, never end”.

The artist enjoys her silence and her reflections on thoughts, so in the first part of her artistic 
carreer she is constructing a colourful, personal space bubble, built from flowers. In this period she 
is painting a lot of motives with flowers and plants, first painted with water colours and then with oil. 
These images are exhibited widely in different galleries in Budapest and in the country, as individual 
exhibitions. Gobelins are also created, based upon her paintings of flowers. Flowers, by definiton, are 
expected to flourish and open up to the world, displaying their beauty and representing artistic crea-
tivity. On the other hand they are also a symbol for the inner, hidden nature of beauty, one that cher-
ishes the loneliness and the meditative state of being. If flowers are provided with light and nourish-
ment they will blossom and grow new petals, but they will close down eventually. Flowers will protect 
and preserve their inner beauty, and beauty is truth, no matter how much the outside world will try 
to pry it open.

”Petals will grow and form a wreath, leaves upon leaves, 
small and large, thrive from the stem”.

– this is what Goethe wrote in his work called ”The metamorphosis of plants”. Eszter Kneisz is  eager to 
explore flowers and all sorts of plants. She loves to study them and paint them, but, unlike the German 
author, she is not creating new meanings with words, but fresh visual approaches and artistic insights. 
Both artists will take inspiration from nature and will try to ”copy” it with different and versatile tools. 
Just as flowers might open or close their petals at different moments in time, artistic creative activity 
works with the same principles: sometimes it is time to silently mature the inner content, sometimes 
the artists are ready to open up and show themselves to the world. Flowers are an ever returning sub-
ject on Eszter’s images, just like the ones of Georgia O’Keeffe who will paint a galore of flowers such 
as irises or poppies but theese are also bearing a character of a sensual, sexual nature. Eszter Kneisz, 
however is more inhibited and subdued in her works and in her depiction of flowers. There is another 
Hungarian textile artis, Verona Szabó whose gobelins and graphic works also represent a lot of nature 
subjects. One might observe a more direct paragon between her works and Kneisz’s œuvre. She uses 
a lot of details of the flowers and the leaves but these all go to suggest the fragility and the ephemeral 
nature of live beings, as opposed to the works of Kneisz who prefers to use more vivid, balder colours 
and sharper contrasts. At this point it is worth mentioning contemporary Hungarian textile artist Judit 
Pázmány, too, who also likes to represent nature in her works, but sometimes it appears like being in 
a cosmic relation with the world, sometimes it stands for different antropomorph symbols, like in the 
series called ”Time Capsules” it is represented as a fluff of a feather.



12 – Kneisz Eszter Kneisz Eszter – 13

Az első nagy alkotói periódus témakörei (1983–2000)
Korai szálkihagyásos és dekoratív munkák

Kneisz Eszter 1983-ban szerez diplomát. A  diploma utáni évek gazdag művészi termései egyrészt 
a szálkihagyásos, kereten szőtt munkák, amelyek monokróm vagy színes növényi motívumokat ábrá-
zolnak (Mikroklíma, Föld, Fekete kökörcsin); másrészt a kis méretű francia gobelinek, amelyek festmé-
nyek alapján készültek (Balaton, Vihar előtt, Bojana), harmadrészt a kollázstervekből szőtt nagy méretű 
francia gobelinek (Találat, Gyopár, Teremtés). 

A természettel kapcsolatos témákat Kneisz olykor minimalista eszközökkel, olykor emblémasze-
rűen közelíti meg, többnyire kemény élekkel, leginkább grafikus stílusban. A Föld című 1983-as szál-
kihagyásos munka fegyelmezett, a  függőszálak közepére rendezett, két részre osztott kompozíciója 
három-négy árnyalatban, monokróm hatást keltve jeleníti meg a  földből kibújó, illetve a  földre hul-
ló leveleket. A Mikroklíma (1984) az eredetileg puhább és érzékibb, elomlóbb benyomást keltő virág-
elemeket (a szirmot és a porzót) „keményíti ki” grafikai látvánnyá. A Fekete kökörcsin (1985) az egyik 
legkiemelkedőbb darabja a nyolcvanas években készített dekoratív, növényi motívumokat megjelenítő 
szálkihagyásos sorozatnak. A felvetőszálak ennél a munkánál horizontálisan futnak, és a centrumba 
helyezett kompozíció bravúrosan foglalja össze a nagyobb látványegységet, a tájat és annak egy spe-
cifikus, szenzuálisan megjelenített tájrészletét, a fekete kökörcsint. A kökörcsin háttere a táj vizuális 
összeállításaként egyszerre utalhat a nap, a fény és az erdő látványára. Szintén grafikai minőségeket 
képvisel a redukált koloritra szorítkozó növényi motívumokat ábrázoló, ám már nem szálkihagyásos 
Ezüst levél (1991) és a Ketten (1991) című alkotás. 

Fekete kökörcsin I. | Pasque flower I. – 1985 Fekete kökörcsin II. | Pasque flower II. – 1985
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The subject matters of the first important creative period (1983-2000)
Early works with the skipped thread technique and decorative art

Eszter Kneisz is graduating from University in 1983. After that it is a period of busy work for her: lots of them 
with the skipped thread technique; works woven on shaped frames and a lot of them depict monochrome 
worlds or colourful images with floral motives (Micro-climate; Earth; Pasque flower). On the other hand there 
are small-sized French gobelins, done based on paintings (Balaton: Before the storm, Bojana). And there 
were the French gobelins, woven from collage-design (like Score, Edelweiss, Genesis). 

Kneisz would often chose minimalist methods to elaborate topics related to the nature, applying 
a more emblematic approach and using sharp edges, in a mostly graphic style. Her work called ”The 
Earth” from 1983 is done with the skipped thread method, applying exceptional discipline, where the 
vertical threads are fastened in the middle, and the composition is divided into two parts with three or 
four shades. It is representing the leaves falling on to the ground or sprouting from the soil, giving the 
viewer the impression of a monochrome artwork. The piece called ”Leaves” (1990) has a reduced colorit 
feel to it, using the shades only of black, white and grey. The plant motive becomes a very simple and as-
tonishing statement, a really emblematic symbol. The piece called ”Micro-climate” (1984) transform the 
softer, more sensual parts (like the petals or the stamen) of the flower into a ”tougher” graphic feature. 
The artpiece called ”Pasque flower” (1985) is one of the most remarkable pieces of the eighties’ works, 
part of the decorative series manufactured with the skipped thread method, representing floral mo-
tives. The weft yarns are running horizontally with this piece and the composition is set in the middle, 
and is summing up spectacularly the landscape which is the central visual unit, with the Pasque flower 
in the focus. The flower has a sensual quality to it. The Pasque flower acts as a visual compilation to the 
landscape and stands for the sun, for the light and for the forest. The work called ”Green leaf” (1991) 
and the ”Two-some” (1991) is also of the quality of graphic arts, representing also floral motives with 
a reduced colorit, however they are not done with the skipped thread technique.

Mikroklíma | Microclimate – 1984

Ég | Sky – 1983
Tűz | Fire – 1983

Föld | The Earth – 1983
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Ketten | Twosome – 1991 Találkozás | Meeting – 1991 Aranyeső | Golden rain – 1991 Ezüst levél | Silver leaf – 1987
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Tájképek

A nyolcvanas évek derekán készülnek kisebb etűdszerű, több játéknak és kísérletezésnek teret adó 
tájképmunkák is. Bulgáriában az akvarellezéssel eltöltött idők lenyomatának tekinthetők a Bojana I–II. 
(1984) című kisméretű kárpitmunkák. Ezek Cézanne konstruktív tájképeinek színnel építő, ún. tache 
vagy touche ecsetvonásaihoz hasonlító, a festményfoltokat szövésbe transzformáló stílusban készült 
alkotások. A főiskolai évek alatt felgyűjtött rengeteg gyakorlati és elméleti tudást paradox módon – ép-
pen a művészi munka érdekében – néha jó elfelejteni. Amikor a művész egy gobelin kartonjának meg-
tervezéséhez plein air tájképeket készít, akkor érdemes ismét gyermeki, már-már naiv pillantással 
tekintenie a látványra. Paul Cézanne hosszasan érlelt művészi módszere volt a valóságról tudottak el-
felejtése, illetve az „összpontosítás a látás tiszta vizuális oldalára”, legalább arra az időre, amikor ép-
pen az alkotás készül12.. Cézanne egyszerre formai és színminőségeket képviselő tache-ból, azaz fes-
tékfoltokból fegyelmezetten felépített munkái autonóm, vizuális nyelvre való „lefordításai” a természet 
látványának13.. A cézanne-i konstruktivizmusra épülő, azt folytató művészi gondolkodásmód érvényesül 
a kis méretű, Balaton (1984) és párdarabja, a Vihar előtt (1984) című Kneisz-munkákban. Dekoratívabb 
és formailag az utóbbiakhoz képest kevéssé összefogott, expresszívebb, egzaltáltabb, színgazdag táj-
képek közé tartozik a Margaréták (1987) és az Öböl (1987). 

Öböl | The Bay – 1987
Margaréták | Marguerite – 1987

Landscapes

In the middle of the eighties the artist created some smaller works of landscapes. They were more like 
kind of case-studies where there was always enough room for experimentation and playfulness. The 
times she spent in Bulgaria, practicing her hand at watercolours gave us small textile works entitled 
Bojana I-II. (1984) as a result. Their style is resembling the „tache” or „touche” brush-use of Cézanne, 
in his constructive landcapes. Kneisz is using colours as the building stone where the paintbrush is 
replaced by weaving. For an artist it is a must to study an enormous amount of technique and a whole 
lot of practice during the years of Art Academy, but –as strange as it may sound- the artist is better off 
forgetting it all if he or she wants to get genuinely creative. When an artist is preparing to create a go-
beline, with a plein-air landscape for a first draft, the best approach is to try to find again a child’s inno-
cent, naive and uncorroded prospective. Paul Cézanne made a point of trying to forget all of the things 
he had academically learnt, and just „focus purely on the visual aspects”, at least for the duration of 
the creative process. Cézanne is uniquely able to create something of real quality in forms and colours, 
just by using „taches” or clusters of paint. His works are visual „translations” of nature, in a discipli-
ned, pre-planned way. The same constructivist approach of Cézanne appears in some of Kneisz’s other 
works such as the small sized piece „Balaton” (1984) and its twin, the „Before the storm” (1984), carrying 
the same artistic message. Some of her more decorative and more expressive, more crazy and colour-
ful, but less structured works are the Marguerite (1987) and The Bay (1987).



20 – Kneisz Eszter Kneisz Eszter – 21

Balaton | Lake Balaton – 1984 Vihar előtt | Before the storm – 1984 Bojana I. | Boyana I. – 1984 Bojana II. | Boyana II. – 1984
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Sárga fény | Yellow light – 1983

Francia gobelinek

A százhalombattai TEHAG-ba tervezett és szőtt Sárga fény (1983) konstruktívan és kemény vonalha-
tárokkal épülő kubo-futurisztus munka meleg színárnyalatokat vonultat fel. Az élő-, és az emberi kéz 
által teremtett mesterséges világ részleteit erőteljes, dinamikus formákkal és színekkel köti össze,  
az organikus és a mesterséges között egyensúlyt teremtve képi szintézist hoz létre.

Amint arról már szó volt, Kneisz Eszter festményein és kárpitjain egyaránt az erős színeket kedve-
li. Ez a jellegzetesség tetten érhető a Teremtés című munkájában is, amely közvetlenül lánya születése 
után, 1984-ben készült. Az élet nagy pillanatai, mint például gyermekének vagy unokájának megszüle-
tése, velük és férjével való kapcsolata; az utazások és a művekkel, emberekkel való találkozások egyér-
telműen inspirálják Kneisz Esztert egész életútja során: az élményt közvetlenül feldolgozó attitűddel 
alkot. Az életét meghatározó történésekre a 2000-es évektől intellektuálisabban reagál, és nagyobb 
távlatból reflektál. Ez a fajta személyesség, naplószerűség közvetlenül kapcsolódik tanára és mestere, 
Rónai Éva családi történeteket megjelenítő munkáihoz. A személyes életélmények megszövése több 
kortárs kárpitművész munkáiban szintén erős vonulat, gondolhatunk Kiss Katalin, Pápai Lívia egyes 
személyes életvonatkozásokat feldolgozó munkáira14.. 
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A Teremtés című, meleg árnyalatokban konstruktív forma-nyalábokból megszőtt alkotásban Kneisz 
Eszter megcsillogtatja humorát és említett történetmesélő képességét is. Stílusban nem, de témában 
kapcsolható Ferenczy Noémi híres lírai Teremtés-kárpitjaihoz. 

Kneisz Eszterre azonban már nem hat a szecesszió, amely Ferenczy korai munkáiba még bele-
vegyül, a szocialista sematizmus pedig végképp távol áll tőle. Ferenczy Noémival ellentétben, szinte 
egyáltalán nem alkalmaz színkeveréses módszert a szövéseinél, ahogyan azt Ferenczy Noémi gyakran 
tette. Kneiszre, a modern francia művészet jelentős alakja, Jean Lurçat francia festő tesz döntő be-
nyomást. Lurçat víziószerű, szürrealisztikus, dekoratív, erős színekkel megjelenített kárpitjai (Az Apo-
kalipszis; A világ dala) nemcsak inspirációk Kneisz Eszter számára, hanem alkotásai megidézik Lurçat 
munkáit. A Teremtés egyszerű, első pillantásra áttekinthető, ugyanakkor erős színei miatt nagyon lát-
ványos szimbólumokban fogalmazza meg az új emberi élet létrejöttének egy paradicsomkertszerű lelki 
tájba helyezett történetét. Mintha egy virágból kibújó csecsemőt és egy fölé ágaskodó virágistent lát-
nánk, aki egy fényszállal kelti életre a virág szir mai ból kibújó jövevényt. A jelenet egyszerre humoros, 
groteszk és kedvesen mesés.

Teremtés | Genesis – 1984 (terv és kész mű)
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A Tengerpart (1984) stílusban hasonlít a  Teremtésre, abban, hogy ez  is kemény formahatárokkal 
megszőtt munka, itt viszont szinte csak a narancssárga-kék komplementerre épít a víz és szárazföld 
absztraháló megjelenítésével. Ugyanúgy, ahogyan a kisebb szálkihagyásos alkotásoknál, nem alkalmaz 
kifejezetten sok színt, csak erős ellentéteket. A vízfelületen megjelenő formák a szálkihagyásos műve-
ken már megismert virágmotívumokra emlékeztetnek elemelt, áttételes módon. 

Tengerpart | Seaside – 1984
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A Kitörés című haute lisse gobelin kollázs alapján, 1984-ben elkészített mű esetében a színek és 
vonalak dinamizmusa együtt idézi meg egy vulkánkitörés robbanásélményét. Itt is az erőteljes színek 
érzelmekre ható jellege, összhatása a lényeg. 
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Kneisz Eszter kárpitművész a Ferenczy Noémi által teremtett irány követője.
Tanulmányait a  Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szakközépiskolában Rónai Éva kárpitművész, 
majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán Plesnivy Károly kárpitművész irányításával végezte.

Ezerkilenszáznyolvanhárom óta tervez és kivitelez egyedi gobelineket, textil faliképeket – különböző mé-
retekben és különféle anyagokban.

Alkotásai elsődlegesen festői látásról tanúskodnak. Motívumai a  természeti formák átlényegítéséből 
alakulnak, textilszálak szövedéke révén megjelenített festészetet művel. De témáit képes lefordítani a kárpit 
nyelvére. A gobelintechnikával valóságbeli és művészeti kérdésekre keres és ad választ. Üzenetet, gondola-
tot, érzelmet közvetít.

Kneisz Eszter témái: csendéletek, kiragadott pillanat-képek, történetek. Megszőtt alakjai, arcai, terei 
időtlen emblematikusságot hordoznak. A művek tartalmát a figurák, a tájak és a kiragadott motívum más 
és más térösszefüggésbe helyezésével erősíti fel. A jel és a jelentés kettőssége is foglalkoztatja. Statikus és 
dinamikus alakzatainak sora, mozdulataik harmonikus szépsége szinte egy mesevilágba visz el bennünket.

Múltidéző, fényképszerű ábrázolásai nem nosztalgikus múltidézetek, hanem inkább hétköznapi szituá-
ciók új összefüggésbe helyezéséről vallanak.

Kollázshatású textilképeit a szellemes játékosság és a szabad asszociáció jellemzi.
Szepes Hédi 

művészettörténész

Eszter Kneisz is a textile artist, a follower of the direction esteblished by Noémi Ferenczy. She studied in the 
Arts Secondary School in Budapest, Hungary. Her teacher was the textile artist Éva Rónai, then later, at the 
Academy of Industrial and Applied Arts she was a pupil of Károly Plesnivy textile artist.

She has been designing and executing unique gobelins and textiles, in different sizes and materials.
Her works predominantly have a painter’s prospective. The motives she is using draw an inspiration from 

nature, so she is basically making a painting with the application of threads. All of the issues she is working 
on are translated to the language of textiles. Her gobelins are searching for answers of different issues in life 
and art, and she seems to find them. Her works relay to the viewer a powerful message and a lot of emotions.

The subjects for Eszter Kneisz are still-lives, flashes of images and stories. The figures and the faces 
woven by her carry a timeless, eternal truth of things. The dynamics on the images are accentuated by her 
creating a complex relationship between individuals and spaces. She is perpetually intrigued by the signs and 
by the meanings of them. Her figures are static and dynamic at the same time, and the harmony created be-
tween them will give the viewer the gift of something truly magic.

Her objective representations of the past are more like a photograph, however her aim is not that of get-
ting nostalgic but she is trying to find new contexts for everyday situations.

Her textiles with a collage effect have a witty playfulness about them, allowing space for free associa-
tions.

Hédi Szepes
art historian

Kitörés | Eruption – 1986 (28–29.oldalon részlet a műből)
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A Találat (1983) című munka logó- és plakátszerű, az 1983-as Béke pályázatra készült és a hatvanas 
évek szexuális forradalmát, a vietnami háború ellen tiltakozó fiatalok „make love not war” jelszavát idé-
zi fel a célkeresztbe állított virágmotívummal. Ismét egy remek képi kompilációja és összefoglalása egy 
összetett fogalomnak, hasonló tömörséggel és emblematikussággal, mint ahogyan a Fekete kökörcsin 
tájábrázolása esetében láttuk.Találat | Target – 1984
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A Gyopár című gobelin (1983) terve az édesanyja által őrzött szárított havasi gyopárról készített fest-
mény-kollázsán alapul. Motivikusan és redukált koloritjával a dekoratív munkák csoportjába illeszt-
hető be. Csakúgy, mint a  Március (1984) című hideg-meleg színellentétet használó nagyméretű táj-
kép, amelyen egy magányos, állatcsápokat idéző növény foglalja el a kép előterét, a háttérben pedig 
rideg magashegységek kékes vonulatait látni. Egy későbbi műcsoport, a mini lepkesorozat főszerep-
lője a lélek- vagy újjászületés-szimbólumként, messzebbről pedig szálló virágként is aposztrofálható, 
antropomorfizált pillangó, például a Hasadás (1980) című kárpiton. Az életmű tematikus és formai me-
tamorfózisainak szép vonulatát képviselik a virágokból virágokba alakuló lepkék, afféle érzelmi önélet-
rajz-karcolatai, (Átváltozás sorozat I–V., 2018) amelyek a művész belső lélektájainak megnyilvánulásai.Gyopár | Edelweiss – 1983 Március | March – 1984
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Hasadás gobelin és tervek | Rupture  – tapestry and plans – 1980
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A Gyermekkor című (1991) nagyméretű, romantikus hangulatú gobelin tájképen egy gyerekalakot 
látunk, aki mintha egy gyermekláncfűvel helyettesített hélium lufiba kapaszkodva próbálna a táj fölé 
emelkedni. Az alkotás felidézi a gyerekkor önfeledten játékos, szárnyaló szabadságérzetét a labdasze-
rű nappal és a háttérben felbukkanó misztikus, mesés kápolna megjelenítésével is. A friss erőkkel a vi-
lágnak lendülő gyermek képviseli a kontinuitást a múlt és jövő között. 

Kneisz Eszter – 39

Gyermekkor | Childhood – 1991
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Egyszerre spontán és megszerkesztett a képi motívumokban gazdag Nagy fehér bálna és a többiek 
(1994) című francia gobelin. Szerepelnek rajta a véletlen odadobottság benyomását keltő szegfűvirá-
gok, és szalagszerűen tekergőző, színes növényi részletek, szárak; a háttér színes képkockáiban pedig 
korábbi Kneisz-virágakvarellek másolatai.

Szegfűvirágleheletzuhatagos (terv) | Carnationflowerbreathfall – 1992 (plan)A nagy fehér bálna és a többiek | The great white whale and the others – 1994
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Zuhatag | Rapids – 1999
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French tapestries

As we have stated it before Eszter Kneisz loves to use strong, powerful colours, both in her paintings and 
on the textiles. Her work called „Genesis” is a great example of that. It was done in 1984, right after the 
birth of her daughter. All great milestones of life such as the birth of children or grandchildren serve as 
an inspiration to her, as well as other memorable moments of life, like her relationship with her husband 
or experiencing the joy of journeys and art, or encounters with inspiring people. These will always give 
her something to create from: her talent will prompt her to process all experiences directly into art. From 
the years of 2000s her approach slightly changes and she will have a more mindful reflection on things, 
putting things more into prospective. This kind of intimacy or the diary-like accounting of the events will 
also be directly related to her work done to represent the family stories of Éva Rónai, teacher and master 
of Eszter Kneisz. However, there are a number of contemporary textile artists who will weave their fami-
lies’ stories into art, such as Katalin Kiss or Lívia Pápai, who are keen to share their personal experiences 
in their artwork.

The work Genesis has warm tones and constructive beams of shapes when creating the artwork. Here 
Eszter Kneisz will delight us with her sense of humor and with her ability to tell a story. There is a paragon 
of subject with Noémi Ferenczy’s lyrical textiles, also called Genesis, however, the style is very different. 
Eszter Kneisz is not affected by the liberty style which was present in Ferenczy’s early works, nor by the 
communist art schemes used by Ferenczy which is also very far from Kneisz’s style. Also, Noémi Ferenczy 
often mixed the colours in her weaving which is very much not typical of Kneisz’s art. The most impor-
tant influence on Kneisz’s style is coming from Jean Lurçat, the modern French painter. Lurçat’s textiles 
are more like a surrealistc vision made with very strong, decorative colours (Apocalypse, The chant of the 
world). These works are a real inspiration for Kneisz and one can discover the artistic legacy of Lurçat 
in her work. The Genesis seems simple and comprehensible for all viewers and the strong colours make 
a statement: they symbolize the creation of new human lives, amidst the Paradise-like settings. Every 
newborn baby is like a flower sprouting from the soil, with the God of flowers above them, making sure 
that the light gives life to a new creature. This scene is sweet and fairy-tale like, but also a bit ironic. The 
The Waterfront (1984) is very similar to Genesis in its style but is only using the complementing colours of 
blue and orange, to represent water and land in an abstract way. Just like with her smaller works done 
with the skipped thread technique, Kneisz is not applying a whole lot of colours, but only strong contrasts. 
The shapes appearing on the water surface remind us of flowers again – just like on the skipped-thread 
method pieces – but our feelings of resemblance are detached and remote. 

The artwork called Yellow light (1983) was designed for the TEHAG in Százhalombattta is ”cubo- 
futuristic” and is sporting warm colours and rigid lines. There are strong, dynamic shapes and colours, in 
sharp contrast with the man-made world. The colours manage to create a balance between natural and 
man-made, resulting in a synthesis. The ”Eruption” (1984) is made based on a haute-lisse gobelin collage, 
and the dynamics of the lines and of the colours recreate the elemental forces of a volcano’s eruption. But 
the main point really is the effect that the the power of the colours have on the viewer’s emotions.

The ”Target” (1983) is more like a poster or a bill-board, and was created for a 1983 tender call for 
Peace where we can see the ”make love, not war” motto of the sixties, and the youngsters protesting 
against the war in Vietnam. It has a flower in the focus of the ”shooting target”. It is a great summa-
ry and a spot-on visual compliation of a complex concept. The way the subject is told is dramatic and 
 powerful, just like what we saw with the Black Adonis’s landscape representation.

The gobelin called Edelweiss (1983) was based on a painting collage, something that her mother 
had made of stems of old, dry, pressed edelweiss. As for its floral motive and with its reduced colorits 
it fits into the decorative cathegory of her artwork. Just like the one called ”March” (1984), a landscape 
displaying the contrasts of warm and cold colours. In the foreground we can see a plant in the shape of 
some lonely animal tentacles, while in the background there are the blue ish silhouettes of some far-
away mountains.

There is another series created somewhat later, called miniature butterflies, which stand as sym-
bols for the re-birth of the soul but – being looked-at from a distance – might look like flying flowers, 
just like the very anthropo-like butterfly figuring on the 1980 textile called Rupture. All through the ar-
tistic carreer of Eszter Kneisz we may observe the metamorphosis of different subjects and symbols: 
flower-turned-butterfly-turned flowers, which have profound connections with the artist’s own spirit 
and soul. The series Metamorphosis I-V, 2018 is a great testament to such depths of the ”landscape” of 
the author’s soul.

The French gobelin called the Big White Whale and the Others (1994) is spontaneous and structured 
at the same time, very rich in visual details. We can observe some randomly placed carnations and 
some colourful, complexly running tendrils, and some more plant details. In the background the col-
ourful images are copies of Kneisz’s earlies watercolours, painted of flowers.

Fatörzs | Tree trunk – 1987
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Formára szőtt francia gobelinek

A kilencvenes években készültek olyan szabad formájú kárpitmunkák, példá-
ul a Nyakkendő címet viselő munka (1990), amelybe a művész a színes fonalak 
mellett selyem- és ezüstszálakat dolgozott bele. A felület építésének mód-
szere a posztimpresszionista festők (Paul Gauguin, Paul Sérusier és Émile 
Bernard15.) által kidolgozott, úgynevezett szintetista festészeti módszert kö-
veti. A vonalakkal körülhatárolt, homogén színfelületekből építkező képépí-
tészeti eljárást a rekeszzománc technika nyomán Emile Bernand cloissoniz-
musnak nevezte el. A „cloissonista” felépítésű, négy-öt hideg színből, szürke, 
kék, lila foltok viszonylag homogén árnyalataiból épül fel a varázsruha benyo-
mást keltő, egyszerre tér- és síkbeli alkotás. 

A lepke formájúra szőtt Fekete tenger lánya című (1990) francia gobelint, 
csakúgy, mint eddig, szintén erős színkontrasztok, homogén, vonalakkal el-
határolt felületek jellemzik. A lepkeszárnymotívum értelmezési tartományá-
ban ott vannak a virágszirmok is, a lepkék színbeli, formai változatosságának 
kimeríthetetlen szépsége révén. A Levél (1990) című, térben applikálható al-
kotás egy változatosan burjánzó, térben is kiterjedő, terjeszkedő növényt for-
máz. A Rája (1990) zárja a színpompás „lepkesorozatot”, amely széles asszo-
ciációs mezőt (szárny, virág) kínál az értelmezőnek, beengedve a nézőt belső 
gazdag lélekvilágának kertjébe.

Tondó, azaz körformára szőtt munkák közé tartoznak azok a pályá za tok-
ra készült, monokróm munkák – a Honvéd emlékérem16. (2009) és a Bocskai-
emlék érem (2009) –, amelyek a pénzérmék, éremplakettek plaszticitását idé-
zik meg aprólékos vonalaikkal és színeikkel.

Levél | Leaf – 1990

Formára szőtt francia gobelinek

A kilencvenes években készültek olyan szabad formájú kárpitmunkák, példá
ul a Nyakkendő címet viselő munka (1990), amelybe a művész a színes fonalak Nyakkendő címet viselő munka (1990), amelybe a művész a színes fonalak Nyakkendő
mellett selyem- és ezüstszálakat dolgozott bele. A felület építésének mód
szere a posztimpresszionista festők (Paul Gauguin, Paul Sérusier és Émile 
Bernard15.) által kidolgozott, úgynevezett szintetista festészeti módszert kö
veti. A vonalakkal körülhatárolt, homogén színfelületekből építkező képépí
tészeti eljárást a rekeszzománc technika nyomán Emile Bernand cloissoniz
musnak nevezte el. A „cloissonista” felépítésű, négy-öt hideg színből, szürke, 
kék, lila foltok viszonylag homogén árnyalataiból épül fel a varázsruha benyo
mást keltő, egyszerre tér- és síkbeli alkotás. 

A lepke formájúra szőtt Fekete tenger lánya című (1990) francia gobelint, 
csakúgy, mint eddig, szintén erős színkontrasztok, homogén, vonalakkal el
határolt felületek jellemzik. A lepkeszárnymotívum értelmezési tartományá
ban ott vannak a virágszirmok is, a lepkék színbeli, formai változatosságának 
kimeríthetetlen szépsége révén. A Levél (1990) című, térben applikálható al
kotás egy változatosan burjánzó, térben is kiterjedő, terjeszkedő növényt for
máz. A Rája (1990) zárja a színpompás „lepkesorozatot”, amely széles asszo
ciációs mezőt (szárny, virág) kínál az értelmezőnek, beengedve a nézőt belső 
gazdag lélekvilágának kertjébe.

Tondó, azaz körformára szőtt munkák közé tartoznak azok a pályá
ra készült, monokróm munkák – a Honvéd emlékérem16. (2009) és a 
emlékéreméremér  (2009) –, amelyek a pénzérmék, éremplakettek plaszticitását idé
zik meg aprólékos vonalaikkal és színeikkel.

Levél 
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A Fekete-tenger lánya | The daughter of the Black Sea – 1990
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Rája | Rayfish – 1990

– Kneisz Eszter Kneisz Eszter – 

– 1990



52 – Kneisz Eszter Kneisz Eszter – 53

French gobelins woven to shape frames

In the nineties the artist created several pieces of textile art without formal restrictions, such as the one 
called A funny Necktie (1990) where, other than the regular yarns, she also used silk and silver threads. Here 
she was applying the style called ”synthetist painting”, developed by Paul Gauguin, Paul Sérusier and Émile 
Bernard. This is a method for a special structuring of the image: homogeneous batches of paint are put next 
to each other, but devided by a line. The technique was called ”cloissinism” by Emile Bernard, based upon the 
use of interlocking enamel. The image uses four to five cold colours like grey, blue and shades of violet, and 
these homogeneous patches form up the magician’s cape. The result is in 2D but also in 3D.

The French gobelin called The daughter of the black sea (1990) is woven to the shape of a butterfly, and 
– just the same way as we have seen it before – the colour contrasts are strong, and the different areas of  
homogeneous patches are devided by lines. The wings of a butterfly leave a lot of room for interpretations 
as symbols, with their resemblance to petals and with the fact that both flowers and butterflies are a glo-
rious abundance of shapes and colours, and ultimately maybe regarded as the embodiment of beauty. The 
Letter (1990) is depicting a plant that is growing and sprouting in every direction and is woven to a shape of 
freely applicable form, extending to the surrounding space. The Rayfish (1991) is a colourful gobeline, a piece  
woven on a colorful shape and may be regarded as the last piece of the ”butterfly series”, leaving room for the 
viewer for a wide range of interpretations of associations, like the wing, the petals and the flowers. It gives the 
public an insight into the artist’s rich inner world of fantasy.

There are also a few monochromatic pieces, the ”tondo” which were woven on to a round base, and were 
done upon invitation to a concourse of military memorabilia: The Medal of the Veteran (2009) and the Bocskai 
Memorial Medal (2009) which are executed with the meticulous precision and the minuscule details of a coin’s 
craftsmanship.

Bocskai-emlékérem | Bocskai Memorial Medal – 2009
Honvéd emlékérem | Medal of the Veteran – 2009 Nyakkendő | Necktie – 1990
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Világ-virág

Kneisz Eszter a kilencvenes években továbbra is nagyobbrészt vérbeli kolorista, az erős kontrasztos 
színek kedvelője marad. A Gödöllői Galériában 1999-ben rendezett egyéni kiállításra olajjal és akva-
rellel festett virágokkal, illetve 70x100 cm-es gobelinekkel (Jázminok; Sárga csokor; Hibiszkusz; Estike; 
Életfa; Virágűr) készül. A művész munkaíve úgy rekonstruálható, hogy mind az „emblematikus-össze-
tett” látványok, mind a  tájképek esetében, rendszerint először egy akvarellt, majd egy olajképet ké-
szít. A festményekből karton lesz, végül a szövés aktusa zárja a munkát. Kneisz Eszter többnyire nö-
vényeket, illetve tájakat megjelenítő alkotásainak formai analógiáit, mint arról már szó volt, különösen 
a posztimpresszionista, illetve a 20. századi modern művészetben érdemes keresni. A virággobelinek 
tematikus sorába illeszthető Estike (1999) szinte már szilánkosan kemény élekkel és erős magentás, 
lilás árnyalatokkal felnagyítva jeleníti meg a közkedvelt, napszakonként kinyíló növényt. A Hibiszkusz 
(1999) című alkotás létrejöttét a bulgáriai balcsiki arborétumban tett feledhetetlen kirándulás inspirál-
ta. Az Estikéhez képest lágyabb formahatárokkal fogalmazza meg az előtérbe helyezett virágmotívumot 
a Jázminok (1999) című alkotás. 

A „virágsorozatból” a legösszetettebb a Tükröződés (1998) című munka, itt mintha vizek fölött lebe-
gő, konstruktív virágkatedrálisok harcát, esetleg párbeszédét látnánk. A vizuálisan sokféleképpen ér-
telmezhető alakokat, egy horizontvonallal dimenzionálva tengeri tájba helyezte a művész. 

Hibiszkusz (jobbra: terv) | Hibiscus (right: plan) – 1999
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Estike | Evening stock – 1999 Jázminok | Jasmines – 1999
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„World and flowers”

Through and through, in the nineties Eszter Kneisz remains a real colourist and a big lover of sharp con-
trasts. In 1999 in the Gödöllő Gallery she had an individual exhibition, showing flowers painted in oil and 
in watercolours. There were also some gobelins of 70 x 100 cm (such as Jasmines, Yellow bouquet, Hibis-
cus, Evening Primrose, Tree of Life, A Space with flowers). The working procedure for the artist is almost 
always the same: first it is born as a watercolour, then it becomes an oil painting, on various subjects, 
whether it is a ”complex-important” subject or a landscape. The paintings will then be transformed into 
textiles and the actual weaving is the last phase. Eszter Kneisz loves her plants, her land scapes and the 
analogies of different landscapes, and it can be regarded as the legacy of the post-impressionists or of 
the twentieth century modern artists.

One of the flowery gobelins is The Evening Primrose (1999) which has some really sharp edges and 
strong magenta shades, and the artist is blowing the size of the flower out of its proportions. The work 
Hibiscus (1999) was inspired by an unforgettable visit to a national park’s garden in Balcik, Bulgaria. The 
piece ”Jasmine” (1999) is a flower positioned in the foreground and is a softer statement of the flower 
when we compare it to the Primrose.

Of all the ”flower series” the most complex work is the one called Reflection (1998). It seems to de-
pict the fight or the conversation of flower cathedrals which are floating above the water. The figures 
might be interpreted with different approaches, since the artist placed it in a horizontal line, in order to 
give it a dimension and fit it in a sea-scape.

Tükröződés | Reflection – 1998 Csepel Galéria | – 2017
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A második nagy alkotói periódus témakörei (2005-től)

A kétezres évek elejére Kneisz Eszter úgy gondolja, hogy nem tud több kárpitot készíteni. Az utolsó szőtt 
munkáját a Hétszínvirágot a 7 év 77 művész című kiállításra adja be, és a Kárpit 1. című nemzetközi ki-
állításra sem küld be munkát. A Pápai Líviától vásárolt szövőszékét továbbadja Kiss Katalin kárpitmű-
vésznek, ő pedig, ahogyan eddig is, új alkotói utakat keres a maga számára.

„Azután jött az új évezred és valami megváltozott bennem. Elmúlt a színek, a virágok és a szövés utáni 
vágyam. Fájt a hátam, a derekam, eladtam a szövőszékemet, úgy gondoltam nem csinálom tovább. Pár évig 
bírtam is nélküle, majd jött a Kárpit 2. kiállítás felhívása és nagyon szerettem volna készülni rá, részt venni 
benne. A szövőszék hiányából született a Keringő című tértextilem. Csináltattam egy 110 cm átmérőjű 210 
cm magas fém vázat és ezen szőttem meg a halaimat. Utána jött a többi fémvázas tértextil, a Létra és a Nincs 
válasz, majd újra vettem egy szövőszéket.

Elkezdődött szürke, figurális korszakom. Hogy mi a mondanivalójuk? Egyszerűen csak én és a többi em-
ber. Ezeknél a munkáknál már nem volt szükségem sem színekre, sem háttérre, sem beszövött sima felü-
letekre. Pusztán az alakok kompozíciós elrendezése számított. A tervek az elején még rajzolva, később már 
számítógéppel készültek és a szövött munkákkal párhuzamosan létrejöttek a vászonra printelt képek, ame-
lyekbe akrillal belefestettem.” – részlet Mészáros Sándor újságíró Kneisz Eszterrel készült riportjából.

Vigadó Galéria | – 2015 Vigadó Galéria | – 2015
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The subjects matters of the second creative period (from 2005 onwards)

By the beginning of the years 2000s Eszter Kneisz had developed a painful back condition and reckoned 
she is no longer able to create textile art. The last small piece of French gobelin, the Seven Colours of 
a Flower was sent to the exhibition named ”7 years, 77 artists” but she no longer prepared anything 
for the textiles interenational exhibition called ”Kárpit 1.”. She had purchased a small spinning Jenny 
from Lívia Pápai which at this point she was passing on to Katalin Kiss textile artist. Eszter Kneisz, once 
again, was looking for new creative paths for the future.

”Then the new millenium came and something changed in me. I no longer had the desire to do colours or 
weaving. My back and my lower back was really hurting and I sold my Jenny and I was thinking that was the 
end of it. It was fine for a few years but then the ”Karpit 2” show came along and I really felt I wanted to be 
a part of it. So, because of the lack of my Jenny I created Waltz, which is a 3D textile. Then I had a huge me-
tal frame (110 cm in diameter and 210 cm height) manufactured and I was doing my lot of fish on that. There 
followed another few 3D pieces on metal frame like e.g. the ”Ladder” and the ”No reply” and then eventually 
I purchased yet another spinning Jenny.

I started my artistic period of grey and figurative. What is the story they are trying to tell? It is simply me 
and the other people. With these ones I did not need colours or background, nor flat, woven surfaces. All it 
counted was the composition of the figures. The design itself was done on a computer and then printed on 
canvas which I subsequently painted with acrillic paint.” – an extract from an interview of Sándor Mészá-
ros journalist with Eszter Kneisz.

Duna Palota – 2017Up Galéria – 2020



Tértextilek

Az inspiráció általában akkor érkezik meg, amikor nem is várnánk. Nyi-
tott, ellazult elmeállapotban az agy fogékonyabbá válhat az intuitív gon-
dolatokra, ötletekre17.. Amikor megtörténik, még nem is sejthető, hogy 
egy adott történés milyen fontos pillanattá válik a művész életében. Pél-
dául amikor a  Kanári-szigeteken egy családi utazás alkalmával meg-
érinti az óriási akváriumban úszó halak látványa. A vizuális benyomások, 
tapasztalatok később, ismét egy nem várt pillanatban összegződnek con-
cetto-vá, alkotásötletté, egy új mű gondolatmagjává. A művésznő éppen 
nem rendelkezik szövőszékkel, amikor férjével a budapesti Béke Hotel 
kávézójában üldögélve villan belé, hogy az  akváriumban látott halakat 
szeretné megszőni, méghozzá egy térbeli rendszerbe helyezve őket.

Az első vázlat papírszalvétán születik. A kékek és szürkék árnyalatai-
ban úszó halak raját megjelenítő, monumentális tértextil (Keringő) 2005-
re készül el. A  hal a  keresztény jelképiségben lélek-, illetve újjászüle-
tés-szimbólumként ismeretes. Ezek a  Kneisz-féle halacskák eszünkbe 
juttatják a kora keresztény művészet remekeit, például az aquileiai óke-
resztény Santa Maria Assunta-bazilika úszó halakat ábrázoló mozaikját. 
A Kneisz-œuvre új fejezetét megnyitó, különleges alkotás a Keringő, amit 
először tükörfelülettel installálva állítanak ki a  Kárpit 2. Átváltozások 
című nemzetközi kárpitkiállításon 2005-ben a Szépművészeti Múzeum-
ban.

3D textiles

Inspiration usually arrives when least expected. When you are relaxed 
and ready the brain will flood you with intuition and new ideas. When it is 
happening, the artist might not yet be aware of the greatness of the mo-
ment’s importance. Like at one time when I was on a family holiday in the 
Canaries I saw this huge acquarium and the sight of the fish swimming 
around struck me. The visual experiences, maybe at a  later point, be-
come an artistic concept, a ”concetto” and serve as a basis for a new art-
work. Like the moment when the artist is not currently owning a spinning 
jenny, but is having a coffee in Budapest with her husband and suddenly 
feels that she need to make a weaving of all those fish in the acquarium, 
putting it all in a 3D structure. By 2005 the monumental 3D textile called 
Waltz is born and is representing a myriad of blue and grey fish swimming 
around. The fish is a symbol of christianity and is a symbol of the soul and 
of life after death. These swimming fish of Kneisz remind us of the early 
Christian mosaics seen in the Basilica Santa Maria Assunta of Aquileia.
”Waltz” is a special piece of the Kneisz legacy becuse it opens a new chap-
ter in her art. It was first installed with reflections of mirrors at the Inter-
national Textile Exhibition ”Kárpit 2. Metamorphoses”, in the Museum of 
Fine Arts in Budapest. 
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A Keringő indítja el az  egymáson átható, transzparens látványokkal, fényárnyék-hatásokkal, lát-
ványvetületekkel való sokoldalú kísérletezés korszakát Kneisz Eszter alkotói pályáján. Mintha a  ter-
mékeny felejtéssel párhuzamos látványélménnyel való merész, saját élményekre alapozott kísérletezés 
után most megnyílna az út a tanult, de felidézésükkel újra elsajátított ismeretek művészi átdolgozása 
felé. Különösen a Kneisz Eszter által nagyra becsült chicagói Új Bauhaus Iskola mestere, a fémszo-
brokat, fényfalakat és kinetikus szobrokat készítő Kepes György munkássága, illetve Moholy-Nagy 
László transzparenciával, árnyékhatásokkal kísérletező művei (pl. Fény-tér-modulátor) említhetők 
analógiaként, illetve inspirációként18. az ebbe a sorozatba illeszkedő művek esetében. A Bolgár Intézet-
ben 2011-ben megrendezett, életmű-kiállításnak is tekinthető, önálló tárlaton már a térbeli és a kon-
ceptuális vonulat lesz meghatározó a természeti témájú, illetve javarészt síkban készített munkák után. 

Kneisz Eszter művei tehát két nagy műtípuscsoportba oszthatók. Az első csoportba az első alkotói 
periódust meghatározó kárpitok, festmények, grafikák tartoznak, amelyek a „világ-virág” témakörbe 
sorolhatók, és a friss levelek szépségét, a szirmok táncát, a szín- és illatkavalkádot, a természet adta 
örömöket sűrítik képpé, mindazt a szépséget, amiért érdemes élni. A másik csoportba a filozofikus té-
mák sorolhatók, mint például az emberekre kényszerített szabályok, a társadalmi szokásrend, a hie-
rarchia vagy a túlélésért folytatott harc. 

Utóbbi művek közös vizuális alapeleme az árnyképszerű emberi sziluett. Ezek a meghatározhatat-
lan korú és személyiségű figurák különböző pozíciókban jelennek meg, beleszőve az őket hordozó tér-
lapba.

”Waltz” will become the first piece of a series of artwork that is characterized by visuals of transpar-
ency, light-and-shade effects and a lot of experimentation with dramatic elements. All of it based upon 
the artist’s personal journey, but with a view of re-interpretation of the already acquired knowledge. We 
could say abandon and re-find is very useful for the re-birth of the artistic experience. Eszter Kneisz had 
a lot of appreciation for György Kepes, an emblematic figure of the Chicago New Bauhaus School who 
created metal statues, walls of lights and kynetic statues. She also hugely respected László Mo holy-
Nagy who also experimented a lot with transparency and lights (e.g. the Light-Space Modulator) and a lot 
of his work served as an inspiration for her.

When she had her solo exhibition at the Bulgarian Institute for Culture in 2011 it could already be 
viewed as a summary of her achievements, where she decided to carry on more with the 3D works and 
with the concept art, following many years of representations of nature, mostly done in 2D. 

Eszter Kneisz’s works can be classified in two major units. The artist’s first artistic period is char-
acterized by textiles, paintings and graphics, and have the ”world and the flowers” for subject. They 
give us the joys of nature, the beauty of butterflies and the perfume of flowers, petals and all things that 
make living worth. The other cathegory’s works are of a more serious or philosophical subject, just like 
e.g. the individual’s place in society, the laws enforced upon the humans, the gerarchy of beings or the 
fight for survival. The latter ones are visually represented by the silhouette of a human, of unknown age 
or gender. They appear as an integral part of the composition, an element in the space.

Keringő (részlet) | Waltz (detail) – 2005
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Keringő (részlet) | Waltz (detail) – 2005 Keringő | Waltz – 2005
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A Nincs válasz (2006) című, számos emberfigurát megjelenítő tértextilen Kneisz Eszter az alapvet-
ően kétdimenziós gobelint a felvetőszálak térbe helyezésével értelmezi át. A hat felvetősíkon a szövött 
és kihagyott felületek áthatolnak egymáson, fednek, árnyékot képeznek, elképesztő szín- és térbeli ha-
tást eredményezve. A figurák térbeli elrendezettsége egymás közti viszonyaikat is kijelöli, szemléltet-
ve a társadalom hálózatosságát19.. Kapcsolatrendszereink, azaz a minket összekötő szálak, sőt a belő-
lük szövődő hálók, az embereket összekötő kommunikációs csatornák mindig is fontos alakítói voltak 
a történelemnek. A háló, a hálózatosság olyan létmodell, amely nemcsak a történelem, hanem a művé-
szet és a tudomány metaforája is. Mi alapján választunk, és mi alapján választanak minket? Hogy mire 
„nincs válasz”, azt mindenkinek magának kell megfejtenie.

The 3D work called ”No Reply” (2006) is representing many human figures but with a twist: the basi-
cally 2D gobeline is transformed by the spacial application of the weft yarn. There are six different weft 
 yarns, placed across each other and with their overlapping design, combined with skipped and  woven 
parts create an amazing array of lights, shades, colours and textures. Their very relationship with each 
other stand for the complexity and for the web-like nature of society. The network of humans and their 
capacity to relate to each other, or to communicate have always had a very important role for shaping 
the history that they lived in. The ”human web” and the network is a modell of existence itself, and is 
a symbol not only of history but also of arts and sciences. What will be the criteria of our choices? Who 
will chose us and why? The title is poignantly: ”no reply…”, and its reason is up for interpretation for 
everyone.

Nincs válasz (részletek) | No reply (details) – 2005
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Nincs válasz (részletek) | No reply (details) – 2005 Nincs válasz | No reply – 2005
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A társadalmi viszonyokhoz és létharchoz 
humorosan-ironikusan viszonyul a Szamárlét-
ra (2007) című munka, ami az  érvényesülés 
testi és lelki stádiumait egy szamárfigurán ke-
resztül mutatja be. A Micimackóból is ismerős, 
bár ahhoz képest kissé karrieristább szamár 
csetléseit-botlásait látjuk. Lent még esendő, 
ügyetlen. A  következő szinten már küzd, ka-
paszkodik fölfelé tiszta erejéből, amikor pedig 
feljutott a  csúcsra, hirtelen jellemet vált. Azt 
is gondolhatnánk, hogy elbizakodottan, némi 
kárörömmel figyeli a  többieket, akik még fel-
felé törekszenek. Vajon a sikeres létramászás 
okozta eufória azt eredményezi, hogy a szamár 
segíteni fog a felmászóknak, vagy patáival in-
kább megpróbálja majd őket letaszítani?

The artist is further investigating the so-
cial issue in her ironic work called ” Carrerist” 
(2007) which represents the physical and the 
spiritual journey to self-realization, through 
the figure of a donkey. Something that resem-
bles Eeyore, the donkey from Winnie-the-Pooh, 
but our donkey here is more carreer-minded. 
But it is still struggling, First it is humble, then 
becomes pushy and once having got to the top, 
its character changes: will it be helping the  
others on their upward journey? Will it be happy 
for having been successful? Will it be amused, 
looking at the trouble others are experiencing? 
Or will it rather kick them down to where they 
were coming from?

Szamárlétra | Careerist – 2007
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A Kint és bent (2008) című gobelin két különböző szférába tartozó embercsoportot jelenít meg. 
A lentiek, a többség, szürkével és sötétszürkével szőve tolakodnak, lökdösődnek. A színes figurák ki-
emelkednek körükből. Ez a mű is számos értelmezést enged. Első látásra Thomas Mann Tonio Kröger 
című elbeszélésében felvetett művész-polgár ellentét juthat eszünkbe. Fent kis csoportban, a föld fe-
lett néhány méterrel a „delejtűek”, az érzékeny és „értelmes szomorúak”20.; lent pedig a gogoli csi-
novnyikok egymás hegyén-hátán. Feltűnő, hogy a két világ között nincs kapcsolat, nincs átjárás. Vagyis 
nem hihetjük, hogy Szamárlétrán a színes kevesek közé fel lehet mászni. Mintha Kneisz Eszter ezzel 
azt is sugallná, hogy művésznek lenni csak eleve elrendelten, kiválasztva lehet. S talán ez világítja meg 
a Nincs válasz (2006) című művet is, amelyben két ember döntésének misztikuma tárul föl ismét. Fel-
vethető az a kérdés is, hogy mit képviselhetnek ugyanakkor a szürke figurák? A szürkeséget hétköznapi 
jelentésében (szürke ember, szürke hétköznap) általában az uniformizáltsághoz kötjük. Feltételezhet-
jük, hogy az uniformizált viselkedés nem eleve adott, hanem olyan attitűd, amit a társadalom kényszerít 
ránk. A szürkék pedig azok, akik engednek ennek a kényszernek. Ehhez képest a színesek nem veszik 
fel a lelki-szellemi kényszerzubbonyt, vállalják különbözőségüket. 

The 2008 gobelin called „Outside and Inside” is representing two different sets of people, from two 
different backgrounds. The ones who are positioned lower are depicted in grey and dark grey, and are 
pushing and shoving each other. Those who are more colourful get to stand out from the crowd. What 
is the interpretation here? We may think of Thomas Mann’s Tonio Kröger where the juxtaposition sits 
between the artist and the simple citizen. Who are the ones in the upper places? The intelligent, sad 
people? Down there is it Gogol’s grey chinovnics? Whatever it is, there is no relationship, no access, no 
communication between them: in other worlds, the Carrierist is useless, there is no way up…Does Esz-
ter Kneisz want to tell us that artists are simoly born to be artists, and no one can work their ways to 
become artists? And what are these grey figures trying to tell us? Grey normally stand for ordinary, or 
uniformized (think of a grey person, of a grey day…) We may also assume that greyness is the uniform 
the society is expecting from us. Grey ones are to obey, colourful ones are the ones to rebel. They will 
always be proud of standing out from the crowd.

Kint és bent | Out and Inside – 2008
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A Szamárlétra című munkával állítható párhuzamba a  Quo vadis (2016) című tértextil, is mivel 
mindkét mű az ember sziszifuszi harcát, erőlködését dolgozza fel. A Quo vadis emberalakja – melynek 
sziluettjében más emberalakok is látszódnak, akik talán az őt ért élményekre, illetve más emberek rá 
gyakorolt hatására utalnak – teljes erejéből nekilendül a hálón való felkapaszkodásnak, mintha moz-
gásával szőné a tetején már ismeretlen jövőt képviselő, felfeslő hálót. A mű azt sugallja, mintha az út, 
vagyis az a mátrixháló, amiben élünk lépéseink, cselekedeteink által jönne létre. 

The 3D textile called Quo vadis (2016) is similar to the Carrierist since both pieces are about the 
struggles of the individual. The human keeps fighting and the road is difficult. There is a human figure 
who puts all his efforts into climbing up. In his silhouette there are other human figures and there is an 
interaction. All of his movements help to shape the future, but this future is a web which is loosening 
up. This artwork is telling the viewer that we are the ones who are shaping our own journey, with our 
actions and with our steps.

Quo vadis? (részlet) | Quo vadis? (detail) – 2016 Quo vadis? | Quo vadis? – 2016
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„Kneisz Eszter a hagyományos gobelinszövés és ha-
gyományos képi tematika mellett kikísérletezett egy olyan 
formabontó, áttört szerkezetű kárpitvilágot, melyben elő-
térbe helyezi a  felvetőfonalat, a  megszőtt részek pedig 
hangsúlyosabbá teszik a  mondandót, s mindebben még 
a  szövegek, szövegfregmentumok is jelentős szerephez 
jutnak. A  kárpit rendkívül tradicionális világát ezzel in-
tenzíven maivá teszi, amelyet megtetéz azzal, hogy több 
munkáján kilép a harmadik dimenzióba, s a kárpit valójá-
ban installációként áll előttünk.

Kneisz Eszter munkáin az emberi, szellemi és vizu-
ális problémák, azok feldolgozása – technikától függetle-
nül – összetett technikai igényességgel állnak előttünk. 
Így válik valóságában képzőművésszé, aki a  textilművé-
szeti és festői eszköztárat elmélyülten képes alkalmazni 
művészi céljai megvalósítására.”

Feledy Balázs
művészeti író

Eszter Kneisz has started off with the traditional 
gobelin and weaving techniques, representing tradition-
al images. But she has also developed an extraordinary, 
revolutionary structured type of textile where the weft 
yarn is in the focus and the parts which are woven the 
traditional way go on to underline the special expressions 
and meanings. Wording also has an important role for the 
interpretation. That’s how Kneisz is transforming a very 
traditional textile method to something very modern and 
up-to-date. Her works become very intense. By adding 
a third dimension to the textiles she is creating real, ex-
citing installations.

Eszter Kneisz is dealing with a whole series of issues 
of the humans. The spiritual and the visual problems are 
always processed with a  very thorough, meticulous ap-
proach, regardless of the technique applied. A  textile 
 artist and a painter who is using every method to explore 
her artistic goals. All in all it makes her an outstanding 
fine artist.

Balázs Feledy
art writer

Négy évszak | Four Seasons – 2011
88–89.: részlet | detail
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Keretre szőtt munkák

Az egyéni és a közösségi létezés összefüggéseit boncolgatja az Elmennék (2011) című sorozat. Az El-
mennék III. című alkotásban kisebb embercsoportok ácsorognak térbe szőve. Álldogálnak, talán beszél-
getnek. Talán ez az a pillanat, amikor beszélgetésük túlontúl hosszúra nyúlt, és kezd kínossá válni. El-
kezdenek egyik lábukról a másikra állni. Egyikük mintha már köszönne és távozna, csak a megszokott 
udvariassági formulák tartják vissza. Az Elmennék II-ben a kalapos alak pedig mintha elvágyódna a tö-
megből. Távolabbról ez már azt a kérdést feszegeti, hogy meddig tart a személyes terünk, mi az intim 
szféra, ahová már senkit se engedünk be? Az elfogadás és az elutasítás mértékei – Vonzások és válasz-
tások Johann Wolfgang Goethe után – válnak láthatóvá.

A Hull reám az ezüst eső (2011) című sorozaton látható Kneisz Eszter két titokzatos figurája, a nyúj-
tózó nőalak és a mellette álló férfialak. Az örök férfi (Hull reám ezüst eső I.) és az örök nő (Hull reám ezüst 
eső II.). Csakhogy a sztereotípiák megfordításával, hiszen itt a nő az aktív, a kifele sugárzó, a férfi pedig 
a befogadó. Az Elmennék és a Hull reám az ezüst eső című sorozatokon látjuk a külvilágot, azaz az egy-
mást taposó lábak harcát, összességében a férfi világát. Ugyanakkor megjelenik a nő világa is, ahol – 
hasonlóan a férfiakéhoz – árnyak, emberi alakok tolakodnak. Egy ezüst úton haladó emberpár azonban 
kiválik a csoportból, és vannak, akik követik őket. A vízszintes ezüst csíkozás egészen a kép keretéig 
vonul (Elmennék I.) Az ezüst szín talán valamilyen természetfölötti, transzcendens jelenlétére utal.

Elmennék I. | I would leave I. – 2011 Elmennék II. | I would leave II. – 2011
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Pieces woven on frames

The study of the issues on the relationship between the individual and the community is the subject of 
the series called I would leave. (2011) In piece no. 3 we can observe smaller groups of people, woven in-
to the space. The are just standing around, maybe chatting. Maybe this is the moment the conversation 
is getting too long for them. They seem to be getting uncomfortable in their position and one of them 
may want to say goodbye but does not want to be rude. In piece no. 2 there is a man with a hat on and 
he seems ready to leave the gathering. At the end of the day the question really is: where does our per-
sonal space end? What kind of closeness is considered an invasion of our privacy? Who do we let come 
closer? Acceptance and rejection are studied just as Johann Wolfgang Goethe did in Elective Affinities.

Another series is the Silver rain falling on me (2011) where Eszter Kneisz is showing us two mystical 
figures: a woman who is stretching and a man standing next to her. Th emblematic male figure is on Sil-
ver rain falling on me no.1., and the female figure is on Silver rain falling on me no. 2. However, their tradi-
tional roles are reversed, since here the female is active and is reaching out, while the male is a passive 
recipient. These series of works show us the world out there where people are fighting and pushing and 
it is more like a male’s world. However, at the same time we also get to see the female world where 
there is also a dubious presence of humans. But we can also see this couple, leaving the group and go-
ing their way on a silver path. They are followed by a few of them. The horizontal silver lines are stretch-
ing all the way to the edge of the frame (I would leave no. 1) and the silver colour might be standing for 
something transcendent, a „presence”.

Hul reám ezüst eső I. | The Silver Rain falling on Me I. – 2011Elmennék III. | I would leave III. – 2011
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Kneisz Eszter az újabb munkáit 2015-ben Bhakti, avagy a derű vonzása címmel a budapesti Tat Ga-
lériában állítja ki. Ezen a kiállításon bemutatja azon digitális grafikákat (Hajnal; Nappal; Este; Éjszaka), 
amelyeken ismét szerepelnek az árnyképszerű embersziluettek és azoknak folyton változó kapcsolatai, 
mozdulataikkal, pozíciójukkal jellemezve és egy hálózatos vizuális rendszerbe foglalva. 

A kiállítás fő műve a Szegfűvirágleheletzuhatag című, szálkihagyásos gobelin, amelyre egy szanszk-
rit költő, Gíta Govinda sorai vannak hímezve. Az alkotáson egy háttérbe vonuló, szinte monokróm férfi-
figura és egy szó szerint virágzó színekkel, formákkal telített, szőtt nőalak látható, szívhangok vizuális 
rajzával és lebbenő, légies virágmotívumokkal, szegfűvirágokkal körülvéve. A női figura testén Kneisz 
Eszter korábbi alkotásainak kis részleteit – önidézetként – ismét elhelyezi.

Kneisz Eszter ámulatba esett Weöres Sándor gyönyörű, ihletett Gíta Govinda-fordításának olvasá-
sakor. Nemcsak a szöveg költői és zenei szépsége miatt, hanem mert a művésznő egy ráismeréses, 
„aha-élményt” élt át, hiszen egyik, a kilencvenes évek elején született gobelinjében (Szegfűviráglehe-
tetzuhatag) felfedezte az analógiát a Weöres fordításában megismerhető költeménnyel. A szerző, Dzsa-
javéda a 12–13. században élt szanszkrit költő, a magas, udvari költészet képviselője. A hagyomány sze-
rint nemcsak költő volt, hanem szentéletű pap is. Talán a versből és utóbb említett tényből is kiderül, 
hogy a szentség és a testi szerelem is szoros összefüggésben állhat egymással. A magas kultúrákban 
általában a profán és a szent nem egymás ellenségei, hanem kiegészítői. Ezért a bhakti, azaz az isten-
ség iránti feltétlen odaadás, amely elsősorban vallási gyakorlatot és fogalmat jelent, tulajdonképpen 
feltétele a szerelemnek is. Vagyis az isten iránti alázat és csodálat az alapja az emberek közötti intimi-
tásnak és békének.

Weöres Sándor inkább újraszülője, mint fordítója volt a versnek. Arra törekedett, hogy a vers „ne 
»valamiről« szóljon, hanem »valamit« beszéljen el. Illetve ne is beszéljen, hanem zengjen”. Az eredeti 
hangzás, a ritmus, a szavak zamatának élvezete Weöres Sándor versváltozatában és Kneisz Eszter vi-
zuális „ritmusismétlődéseiben” is igen fontos szempontok. A gobelin másik előzménye alkotótársának 
és férjének, Kozsuharov Ognjánnak a kis méretű bronzszobra, amely egy nyújtózkodó nőalakot ábrázol. 
Ezt a nőalakot gondolta tovább Kneisz Eszter, s szőtte hozzá az életében is mellette álló, stabilitást nyúj-
tó férfialakot. Azaz újrafogalmazta az örök férfit és az örök nőt. A nő és a nőt csodáló férfifigura megje-
lenik Kneisz Eszter több, ebbe a sorozatba tartozó munkáján (Négy elem I–II, 2013) is.

A ma oly divatos gendertematika egy kissé más módon, mint napjainkban, de Weöres Sándort is 
mélyen foglalkoztatta, ami számos művében felismerhető. Például ezt írja A két nem című versében: 
„A nő tetőtől talpig élet. A férfi: nagyképű kísértet. A nőé: mind, mely élő és halott, úgy amint két-kéz-
zel megfoghatod; a férfié, mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó”21.. Itt nem 
egyszerűen „nőpártiságról” vagy éppen emancipációról van szó, hanem a női lélek, a jungi anima meg-
értésének elkötelezett vágyáról, amely egyébként minden művész számára elengedhetetlenül fontos. 
Hiszen a „férfias” explózió, az alkotás legfőbb feltétele a befogadás.

Szegfűvirágleheletzuhatag | Carnationflowerbreathfall – 2011
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In 2015, Eszter Kneisz will exhibit her latest works entitled Bhakti, or Attracting Serenity, at the 
Tat Gallery in Budapest. In this exhibition, he presents digital graphics (Dawn; Day; Evening; Night) that 
again feature silhouette-like human silhouettes and their ever-changing relationships, characterized 
by their movements, position, and incorporated into a networked visual system.

The main work of the exhibition is the carnation-themed tapestry entitled Carnation Leaf of Carna-
tions, on which the lines of a Sanskrit poet Gíta Govinda are embroidered. The work features a weaving, 
almost monochrome male figure and a literally blooming, woven female figure saturated with colors 
and shapes, with a visual drawing of heart sounds and surrounded by fluttering, airy floral motifs and 
carnation flowers. On the body of the female figure, Eszter Kneisz places the small details of her previ-
ous works - as a self-quote - again.

Eszter Kneisz was amazed to read Sándor Weöres’ beautiful, inspired translation by Gíinda Govinda. 
Not only because of the poetic and musical beauty of the text, but also because the artist went through 
a recognizable, “aha-experience” as she was discovered in one of her tapestry interviews in the early 
1990s and with a familiar poem. The author, Jajaveda, in 12–13. century Sanskrit poet, a representative 
of high, court poetry. According to tradition, he was not only a poet but also a holy priest. Perhaps it is 
also clear from the verse and the latter-mentioned fact that both holiness and bodily love may be close-
ly related. In high cultures, the profane and the saint are usually not enemies of each other, but com-
plements. Therefore, bhakti, that is, unconditional devotion to the deity, which is primarily a religious 
practice and concept, is in fact a condition of love as well. That is, humility and admiration for God is the 
foundation of intimacy and peace among people.

Sándor Weöres was a rebirth rather than a translator of the poem. He sought to make the poem 
“not“ something ”but“ something ”. Or don’t even talk, but sing. ”The enjoyment of the original sound, 
the rhythm and the flavor of the words are also very important aspects in the verse version of Sándor 
Weöres and in the visual “rhythms of Eszter Kneisz”. The other antecedent is the small bronze statue of 
the tapestry’s creative partner and husband, Ognjan Kozhukharov, depicting a stretching female figure. 
This female figure was further thought by Eszter Kneisz, who weaved the male figure that was next to 
her and provided stability in her life. That is, he redefined the eternal man and the eternal woman. The 
female figure and the male figure admiring the woman also appear in several of Eszter Kneisz’s works 
belonging to this series (Four Elements I – II., 2013).

There is a lot of talking about gender issues today, and although slightly differenty it was also inter-
preted by Sándor Weöres. He wrote a poem entitled ”The two genders”. ”The woman is full of life, from 
head to toe. The man: is only a ghost, with big words. You may touch the woman and see for yourself 
what she has, but of a man it is all just a salad of words really”. This is more than feminism or emanci-
pation. It is about the self dedication for the understanding of the female spirit, the ”anima” as per the 
interpretation of Jung. It is something really important to understand for every artist: the ”explosion” is 
typical of a male, but there is no transmission of art without the receiving end.

Szegfűvirágleheletzuhatag (részlet) | Carnationflowerbreathfall (detail) – 2011



Budapest, 2012. Karácsony, megnyitóbeszéd, részlet
Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége

Karácsonyi tárlatra hívott, stílusosan a Magyar Képzőművészek és Iparművészek idei utolsó kiállítási 
meghívója, bensőséges, meghitt ünnepre tehát. Odakint hideg és hó, kis képzelőerővel a városon túli 
fehér mezőket és hegyoldalakat is felidézhetjük magunk előtt, s az Andrássy úti autók motorzúgása és 
dudálása helyett akár annak a méhzizegésű lugasnak a susogó sűrűjét is hallhatjuk, amelyről Kneisz 
Eszter munkáján olvashatunk. Hogy ezzel egy kis karácsonyi előzetes ajándékot kapjunk, felolvasom 
a Weöres Sándor fordította szöveg egészét: 

„Szegfűvirágleheletzuhatagos örömillatú délövi szélben, fölemüleszavú kusza méhzizegésű lugas 
susogó sürüjében,
vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a  szívbe szövődve, méhrajos szirom-árban emelkedik 
a bakula tárt legyezője.”

Számomra, aki néhány évvel ezelőtt jártam azon a tájon, valóban ajándékot jelent ennek a szöveg-
nek az olvasása. Annál is inkább, mivel a XII. századi indiai költemény a Gíta Góvinda sorai a hindu mi-
tológia egyik legismertebb, legnépszerűbb alakjához Krisnához kötődnek, aki Mathurában született 
és a Vindravan környéki erdős-ligetes tájban töltötte gyermek- és ifjúkorát a pásztorokkal barátkoz-
va, a pásztorlányokkal enyelegve, de attól sem riadva vissza, hogy szomját-éhességét a pásztoroktól 
lopott tejjel enyhítse. A nyarat, a fiatalságot, a szerelmet, az emberi élet örök értékeit idézi föl Kará-
csony táján Budapesten Dzsajadéva költeménye, s a textil, amelyen olvashatjuk. Egyben pedig meg-
erősítheti azt az érzésünket, hogy csak akkor teljes az emberi élet, ha a hétköznapokat folyamatosan 
áthatja az ünnep jelenléte, a mindennapi tevékenységekben megjelenik a művészet szépsége és a ma 
már napinál is sűrűbbnek érzett konfliktusainkat az élet magasabb értelmébe vetett hittel tudjuk fel-
oldani…

…amelyek a kísérleti textil korszakában honosultak, s amelyek a tradíciók művészetének is neve-
zett kárpitművészet nyitottságát jelzik más művészeti ágak iránt. Ez mind-mind Bakula tárt legyezője, 
hogy a Gíta Góvinda soraihoz visszatérjek, s ezzel ahhoz a tágassághoz, nagyvonalúsághoz, befoga-
dókészséghez, amely Krisna herceget éppen úgy jellemezte, mint a mi urunkat, Jézus Krisztust, aki 
hamarosan újra megszületik…

P. Szabó Ernő
művészettörténész 

Budapest, 2012. Christmas venue opening speach 
Association of Hungarian Fine and Applied artists

An excerpt: This is the last time of the year that we meet, so let’s rejoice, be merry and celebrate! 
Outside it is cold and snowy, but, instead of the noise of the cars coming from the street, let’s imagine 
faraway lands covered in snow… or in the summertime. If we listen carefully, we might get to hear the 
humming of the bees in that magical garden where nature and love live together happily. I myself was 
lucky enough to be able to visit India a few years ago. Gita Govinda from the 12th century is very well 
known in the Hindi mythology, and is related to Krishna who was born in Mathura and spent his early 
life in the beautiful countryside. 

Here we are at Christmas time and we can marvel at these amazing textiles, having this poetry 
written on it. 

See the clove-tree with its creepers in the warm malaya breeze. 
Traveller’s brides are rent by passion; much they wander in their pain
to see bakula flowers contented with their swarms of honeybees.

Summer, youth, love and all things beautiful remind us of the fact that we can only be happy in our 
everyday life when we cherish the beauty and the art in it, living every day as if it was the most spe-
cial one. We have to try to solve our conflicts with a belief in higher energies. Textile art is very open 
and experimental to all ideas and to all other forms of art. Tradition and generosity give space to the 
transcendental and to the exceptional, whether it is Govinda, Krishna or our Lord Jesus who is about 
to be born soon…

Ernő P. Szabó
art historian
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Négy elem I. | Four elements I. – 2013Négy elem II. | Four elements II. – 2013
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Amint az az utóbbi művek elemzéséből is kiderült, Kneisz Eszter életművén belül állandó mozgás, 
áthatás figyelhető meg. Alkotásainak zömére igaz, hogy az egyik műbe kicsit belopózik egy másik, és 
fordítva. Egyes formai és tartalmi motívumok újra és újra elő-előbukkannak, átszövik egymást. Példá-
ul korábbi alkotásainak kicsinyített képét sorolja fel a Mintasor (1994) című „minimonográfia” tizenöt 
képben. Lentről felfelé tekintve egy üres mezővel kezdődik a mű (amely a múltat vagy a jövőt jelenti?), 
majd a pillangó formájú Fekete-tenger lányával, az Estikével, a Gyermekkorral, végül a Gyopár című mun-
ka megidézésével folytatódik. 

Keleties tájképek, napszakábrázolás, pillangók, virágok; a mű felső kompozíciós sávjában pedig 
a Sárga fény, majd a Teremtés. Az önidézetek elrendezése nem kronologikus, inkább színtani és kom-
pozíciós elvekre épül. 

A korábbi munkák emlékképei felbukkannak más műveken is, mint például a vászonra rajzolt Szív-
hangokon (1991), amelyen Kneisz Eszter lányának szívhangja dekoratív motívumként szerepel.

A kevert technikájú festett háttér elé szőtt önreflexív műsorozat a Filmkockák (2013) címet viseli. 
Mintha családi nyaralásokból származó fényképeket látnánk. A képen megszőtt nőalak kíváncsian te-
kint hátra az őt figyelőre, mintha tekintetével azt mondaná: „Nos?” A következő képkockán már látjuk 
azt az illetőt is, akinek előzőleg ez a mondat szólt, és a nőalak itt a többi munkához képest nem aktív, 
hanem befogadja a beszélő férfi gondolatait, ezért lett Hallgatlak a kis festmény-hátterű gobelinkép 
 címe. 

A Páros magány és a Csend című „filmkockákon” horgászó és a mólon üldögélő, magukba forduló 
gyermekeket látunk.

Hallgatlak | I am listening to you – 2013 Nos? | So what now? – 2013
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As we could see before, Eszter Kneisz’s artistic carreer has a lot of dynamism and metamorphosis 
in them. In most of her artwork we may observe parts or excerpts of her other works. Some motives 
and contents are recurring in different ways and interact with each other. For example Sample kit (1994) 
enlists a miniature version of her earlier works, in fifteen images. Climbing from down to upwards we 
start with an empty slot (is this representing the past or the future?), then there is a butterfly shape with 
The daughter of the Black Sea, then Evening Primrose, then Childhood and finally the Edelweiss. Land-
scapes with an Oriental feel, the depiction of different times of the day, butterflies and flowers and then 
in the upper part of the image there is Yellow Light and the Genesis. The crosss references are not in 
a chronological order, rather they are based upon principles of colour and composition. 

Certain parts of earlier works may re-surface elsewhere like Heartbeats (1991) wher the heartbeat 
of the artist’s daughter is used as a decorative element.

The Flicks (2013) is an artwork done with mixed technique and is about self-reflection. The back-
ground is painted but the foreground figures are woven. It looks just like one of those family holiday pho-
tos. The female figure in the foreground is looking back as if asking: So what now? 

The next flick lets us know who she was talking to: we see children fishing or just silently staring at 
the water. These parts are called „Loneliness in two” and „Silence”.

Csend | Silence – 2013 Páros magány | Loneliness in two – 2013
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A Bolgár Kulturális Fórum a Magyarországon élő bolgár származású és a bolgár kultúra iránt elkötele-
zett magyar értelmiségieket egyesítő nonprofit egyesület.

Kneisz Eszter férje által – aki bolgár származású magyar szobrászművész – került kapcsolatba a bolgár 
kultúrával. Azóta fontosnak tartja a bolgár nemzetiség és Bulgária művészetének megismertetését és nép-
szerűsítését Magyarországon. Folyamatosan részt vesz a Bolgár Kulturális Fórum tevékenységében.

Kurátora volt 2018-ban a Magyar Kárpitművészek Egyesülete kiállításának a szófiai Magyar Kulturális 
Intézetben, ahol 26 magyar kárpitművész alkotását mutatta be. Tárgyalásokat folytatott a Bolgár Művészek 
Szövetségével egy magyar-bolgár közös textilkiállítás megrendezésére, amely 2020 márciusában valósult 
meg Budapesten.

A szófiai Magyar Kulturális Intézetben rendezett 2012-es egyéni kiállítása nagy sikert aratott különleges 
színvilágával, egyedi hangvételével. Ezt a kiállítást még három követte Bulgária más városaiban (Chiprovtsi – 
Történeti Múzeum, Gorna Orjahovica – Ifjúsági Ház, Pleven – Művészeti Galéria).

Kiállításainkon megismerhettük Kneisz Eszter sokoldalú munkásságát. Hagyományos szövésmóddal 
készült természeti, növényi motívumokat ábrázoló alkotásai vitálisak, energikusak (Jázminok, Hibiszkusz, 
Estike). Az újabb, szálkihagyásos technikával készült művei megújítják és XXI. századi értelmezést adnak 
a több százéves alkotói módszernek. Intellektuálisak, elgondolkodtatóak, a társadalmat és az embert köz-
vetlenül érintő kérdésfelvetéseik révén.

Vladimirova Milena, textilművész
Elnök

Bolgár Kulturális Fórum

”The Forum for Bulgarian Culture is a non-profit organization where people from origins in Bulgaria but 
living in Hungary, and highly educated Hungarian people dedicated to the Bulgarian culture can get together. 
Eszter Kneisz got acquianted with the Bulgarian culture via her sculptor husband who is of Bulgarian origins. 
Ever since she is convinced it is important to preserve and promote the art and the qualities of Bulgarian 
culture. She is involved in the work of the Forum on a regular basis. In 2018 she was the curator of the Asso-
ciation of Hungarian Textile Artists when 26 of them exhibited their works in the Hungarian Instiute of Culture 
in Bulgaria. She was also negotiating with the Bulgarian Artists’ Society about a joint exhibition with artists 
from both countries that was eventually organized in March 2020.

Kneisz had a solo exhibition in 2012 is Sophia’s Hungarian Cultural Institute and it was a huge success, 
for its unique style and vibrant colours. There were three more exhibitions in different cities of Bulgaria, 
(Chiprovtsi – History Museum, Gorna Orjahovica – Youth Community Center, Pleven – Art Gallery).

”We had the pleasure to get to know Kneisz’s versatile style and diversified artwork. Her traditionally 
woven textiles are a reflection of nature with lots of energy (Jasmise, Hibiscus, Primrose). The artworks done 
with a more modern technique, the skipped-thread method give a new lease of life and a fresh, 21st century 
interpretation to a centuries-old genre. The message of her art is a thorough and philosophical reflection on 
life, on the individual and on society.”

Vladimirova Milena, textile artist
Forum for Bulgarian Culture

President Ábránd | Dream – 2008
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Budapesten a nyolcadik kerületi Luther utca és Rákóczi út sarkán készült fotó, majd a számítógé-
pes tervből szőtt Urbánium (2015) a Kárpit 3 nemzetközi kiállításra beadott munka. Az alkotás felveti 
a múlt és jelen (a modern épületben tükröződő régi épületrészletekkel); illetve a város és az ember (a 
nagyvárosi élet kontra elmagányosodás) dichotómiáit. A képen egy egyedül ücsörgő alak mellett meg-
jelenik egy közlekedési lámpa is, amely sárga színt jelez, kifejezve a művésznek a világ változásait in-
kább megfigyelő, mint elítélő elfogulatlan, tárgyilagos álláspontját: „s ez emberiséget, hisz ember vagy, 
ne vesd meg” (József Attila). A múlt értékeit megőrző módon korszerűnek lenni, ez minden művész-
generáció számára kihívás. Párizs „képmonográfusa”, Euge Atget fényképész munkái állíthatók párhu-
zamba ezzel az attitűddel. 

A Fény-árnyék (2016) című munkán ismét visszatérnek az embersziluettek, amelyek színes, kont-
rasztos megjelenítésben a kompozíció hálózatának részei. 

Urbánium | Urbanium (balra és 110–111. oldal: részlet) – 2015
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There is a photo taken in the eighth district of Budapest, on the corner of the Luther and Rákóc-
zi Streets. It was converted digitally and became a textile artpiece named Urbarium (2015) which was 
nominated for the ”Karpit 3.” International Textile exhibition. We may observe details of the present and 
the past, like modern buildings’ glasses reflecting views of an old building, and there is also the con-
trast between the individual and the busy city. Just how lonely one can be among millions of others in 
a metropolis? This human figure is just sitting there all by himself, but there is also a traffic light with 
yellow light next to him. This is a symbol of the artist watching the world go by and evolving: just a neu-
tral observation on behalf of the artist, with no judgement. Our famous poet Attila József wrote: ”You 
cannot despise mankind, since you are also a part of it…” This is a great challange for all artists: pre-
serve the past and the traditions but be modern at the same time. Euge Atget, the Paris photographer 
was having the same attitude when taking his pictures so Kneisz’s artwork is similar to Atget’s in this 
respect. Another one from 2016, the Light-shadow figures again the silhouettes of people with a sharp 
contrast, and they all become parts of the web-like composition.

Fény-árnyék | Light-shadow (balra: tervek) – 2016
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Kneisz Eszter a hetvenes évek végétől pályára kerülő szövőgeneráció jellegzetes egyénisége. A szocialista 
állami megbízások festészeti alapokon megvalósuló monumentális kárpitművészeti törekvéseinek eklektikája 
mellett ebben az időszakban Ferenczy Noémi szellemi örökségén az akkori Iparművészeti Főiskolán felnevelke-
dett egy új generáció. Az évenként pályára lépő négy, ritkábban hat fiatal bátran vállalta az önálló művészi gon-
dolkodás kiállítási művekben testet öltő – valljuk be – nehezebb útját. A megújult szellemben létrehozott művek 
nyomán 1980-ban a szombathelyi Biennálét „Gobelin” címmel rendezték.

Kneisz Eszter önálló művészi munkásságának első periódusában a Gobelin 14 csoporttal állított ki frekven-
tált kiállítótermekben, közöttük 1987-ben a Vigadó Galériában.

Ez a szövőgeneráció legfontosabb feladatának azt jelölte ki, hogy a személyes érintést, a művész keze mun-
kájából fakadó többletet visszaadja ennek a  reprezentatív, patinás műfajnak, amely egyúttal évszázadokon át 
a textilművészet megtestesítője, szimbóluma volt, és bizonyítsa; van megújulási képessége, közönsége, igazi ha-
tóereje. Ebben a törekvésben a Gobelin 14 csoport fémjelezte ennek a műfajnak a valós helyét, funkcióját, szere-
pét a modern textilművészetben.

A 60-as, 70-es évek neoavantgárd folyamatait követően létrejött új kiállítási forma, a tértextil a kárpitműfajt 
is új kihívások elé állította. A textil építészeti, vagy közösségi teret formáló dilemmája a kárpitnak is, a belsőépíté-
szeti tervezés első pillanatától kezdve jelentős, addig ismeretlen partner-szerepeket remélt. A megújítás termé-
szetesen nemcsak a funkcióra, de a formára is vonatkozott. Az új funkció alkalmazására az időszak kedvezőtlen 
gazdasági viszonyai között lényegében nem került sor, a textilművészet fő törekvései kísérleti irányba fordultak.

Kneisz Eszter a kiürült, értelmét vesztett tradíciók felfrissítésében, megváltoztatásában a kárpit térbeli ér-
telmezésének egyéni útjait kereste. A Duna Galériában, Csepelen, Tatán és a Vigadó Galériában megrendezett 
egyéni kiállításain rendre megjelentek a kép, a szövet és a hálózatok összefüggéseit feszegető, rendkívül egye-
di hangú, áttetsző, könnyed fémszerkezetekre feszülő megfogalmazásai. Ezek a művek a tipikus forma figurális 
körvonalait állították összefüggésbe a szövetszerkezettel, többnyire a vertikális irányt preferálva vagy egy pontból 
sugárirányba kivetítve, más esetben ornamentálisan földolgozva.

Érettebb korszakából korábbi festményeinek, grafikáinak és kísérleteinek szintézisét tükrözi a Szépművé-
szeti Múzeumban Kárpit 2 címmel megrendezett nemzetközi seregszemlén sikert aratott Keringő című, 210 cm 
magas és 110 cm átmérőjű textilplasztikája. Különösen meglepő ebben a megoldásban az alig látható fémszer-
kezet korábban jellemzően hasáb alakú megformálásainak henger változata. A hengerpaláston repetitív, szabad 
ornamentikaként körbefutó hal motívum kultúrtörténetileg egyébként is mély jelentéstartalmai az áttört forma 
körül megjelenő fény és árnyékhatások következtében megejtően költői formában élednek újjá.

Eszter csaknem tíz évvel később, 2017-ben a Vigadó Galéria hatodik emeletén az Apokalipszis vagy globális 
fenntarthatóság alcímet viselő Kárpit 3 pályázatán digitális képfeldolgozó eszközökkel tervezett műve a Mikro-
kozmosz avagy Urbánium a kárpitszövés legkorszerűbb nemzetközi tendenciáihoz tartozó, fölényes technikai tu-
dással megvalósított elképzelése, a bábeli nagyváros utcaképébe foglalt emberi arc ellenpontját megfogalmazó 
kompozícióval vonzotta magára a figyelmet.

Kneisz Eszter a Magyar Kárpitművészek Egyesületének alapító tagja és mindvégig egyik húzómotorja volt 
a  kárpitszakterület összefogásából született kiállításoknak, monumentális alkotásoknak, hazai és nemzetközi 
bemutatkozásoknak.

Pápai Lívia DLA, habil
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Médiaművészeti Intézetének 

kutató főmunkatársa

Eszter Kneisz is a strong character of a textile artist, part of the generation growing up from the end of 
the seventies. The communist regime placed orders of monumental pieces of artwork: mainly paintings but 
in a very eclectic manner. Noémi Ferenczy was an important artist of that time, and based on her artistic 
legacy a whole new generation was brought up at the Academy of Arts and Crafts. The 4 to 6 students who 
graduated in textiles each year had a whole new and entirely independent and revolutionary attitude, and we 
must say it was not always easy. There was a lot of new artwork being created and these were exhibited in 
1980 in Szombathely with the title ”Gobelin Biennial”. In the first part of her carreer as an artist Eszter Kneisz 
was exhibiting a lot with the group ”Gobelin 14” in well respected galleries, and also in the famous Vigadó 
Gallery in 1987.

This new generation of textile artists had a specific goal in mind: they wanted to renew this centuries-old, 
traditional genre by adding a new touch of creativity. They wanted to prove that this is a very fresh, renewable 
art form, able to relay new messages and ready to attract a new public. The group ”Gobelin 14” was an im-
portant factor in this transition towards modern textiles. After the neo-avantguarde tendencies of the sixties 
and seventies there was a new installation born: the 3D textiles. Textile artists were hoping to find new spac-
es and new functions for their works and were aiming for it to become a part of interior design and architec-
ture, a real important part of spaces of communities. Unfortunately the financial state of the country at the 
time did not allow this to happen, so textile artists chose more experimental ways of expressing themselves.

Eszter Kneisz also had some ideas in mind as how to renew some meaningless and empty traditions, and 
was searching for some of her very own ways to turn textiles into 3D creatures. She had several indivi dual 
exhibitions, in places like the Duna Gallery, in Csepel, in Tata and in the Vigadó Gallery. In her works she was 
always searching for interacting ways of combining paintings and weaving, and she was creating some very 
specific, frame-mounted installations. Her works were very innovative and were trying to elaborate tradi-
tional shapes into complex structures of textiles, mainly with a preference for verticality, radiating from a fo-
cal point. In other cases the special features were just the ornaments she chose to complete the image with. 
Later, following a lot of experiences she was creating a trending synthesis between her earlier works, paint-
ings and graphics. The result was a huge 210 cm x 120 cm 3D textile with a lot of plasticity, called ”Waltz”. 
It was acclaimed internationally and was very innovative technically, too, since the holding metal structure 
could hardly be seen. The frame that used to be a block became a cylinder, and the surface of it was covered 
in a recurring fish motive. The fish has always been a powerful symbol through the cultural history of man-
kind and this, complemented with light and shade effects became extremely impressing and poetical.

Fast forward to 2017, nearly ten years later when Eszter Kneisz is exhibiting a huge piece called ”Micro-
cosmos” or ”Urbanium” on the 6th floor of Vigadó Gallery. The venue is a call for artists for the show ”Kar-
pit 3 – Apocalypse” or global sustainability. This work is done with the latest weaving techniques, with mas-
ter craftsmanship and it is representing the conflict and the controversy between a human individual and 
a  chaotic metropolis. Kneisz was one of the founding members of the Association of Hungarian Textile Artists 
and has always been a huge actor in promoting Hungarian and international venues and collaborations and 
the creation of really important pieces.

Lívia Pápai
fellow researcher at the University of Pécs, Faculty of the Institute 

of Design and Media Arts
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Transzparens szálszerkezetek

A figurák, az  embersziluettek, illetve a  narrativitás, a  storytelling jelleg mind eltűnnek Kneisz Esz-
ter alkotásaiból a 2010-es évek végére. Legújabb munkái egy-egy gondolatot játékosan, vizuális esszé 
formájában fejtenek ki. Közös bennük, hogy az egymáson átható szálszerkezetek a transzparencia és 
az árnyékhatások kérdéseit egyre tudatosabban járják körbe. Ennyiben a 2004-es Keringő és a 2006-os 
Nincs válasz című tértextilek tekinthetőek eme letisztultabb, minimalistább munkák előzményeinek.

A Hálózat-sorozatba három nagyobb (Hálózat I–III, 2019) és két mini (Hálózat IV–V, 2019) alkotás tar-
tozik. Az erős grafikai jelleget képviselő újabb Kneisz-munkák absztrakt formaáthatások és a szálszer-
kezetekkel létrehozott erőteljes vonalkontrasztok fény-árnyék hatásait bontják ki. Eltűnnek a korábban 
jellemző erős színkontrasztok is, a fémszálakkal kevert bordó, szürke és aranyfonalak inkább szín mo-
dulációk. A grafikus jelleg itt is erős. A lélekmese átadja a helyét a tiszta vizualitásnak. 

Transparent thread structures

By the end of the years 2010s all of the human silhouettes, the narratives and the story-telling disap-
pears from the works of Eszter Kneiszt. But she is more and more conscious of the use and of the struc-
ture of the overlapping thread: their transparency and their shading effects are more and more studied 
by her. In this respect the works Waltz from 2004 and the No Reply from 2006 can be regarded as basis 
for these more pure, minimalist works. These consist of the series Transparency I-III. (2019) with three 
larger pieces, plus two miniatures: Transparency IV-V. (2019). These works of Kneisz have a stronger 
graphical quality and the shapes are abstract, the contrasts are sharp. The unique thread structure 
helps her achive the ligh-and-shade effects and the dark red, grey and golden yarns are mixed with 
a metal thread, so the colours are modulated as a result. Where there used to be a heartwarming story, 
now there is a powerful visual impact.

Hálozatok II. | Networks II. (118–119. oldal: részlet) – 2019 Hálozatok III. | Networks III. – 2019
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Hálózatok I. | Networks I. (jobbra: részlet a műből) – 2019
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A Korong (2020) című kilencdarabos sorozat a recycled art kategóriájába is beilleszthető. Az egy-
forma méretű alkotások egy polcrendszerből származó, a mű kereteként „újrahasznosított” fémvázra 
vannak szőve. Az előzetes terv nélkül improvizatívan készített, leginkább térben és változatos megvilá-
gításokban érvényesülő munkákban a néző a beszőtt és üresen hagyott felületek izgalmas áthatásait, 
formajátékait csodálhatja meg. 

The work entitled Puck (2020) is a series consisting of nine pieces and can be classified as recycled 
art. All of the pieces are of the same dimensions since they are parts of a shelving system. The artwork 
is woven on this as it serves as a metal frame. There was no prior design and its making was spon-
taneous and improvised. The viewer may wonder at the details, as the sight changes according to the 
light, and there is also an exciting dynamics of as some parts fully woven and some left gaping.

Korong III. | Puck III. – 2020 Korong VI. | Puck VI. – 2020
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Korong II. | Puck II. – 2020 Korong V. | Puck V. – 2020 Korong IX. | Puck IX. (126–127. oldal, részlet) – 2020
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A közel két méteres Transzparencia (2020) című tértextil az Nemzeti Kulturális Alap pályázati tá-
mogatásából készült. Ez a munka szintézise a korábban említett „transzparens szálszerkezetek” által 
felvetett vizuális gondolatoknak. A fonalak visszafogott színei (drapp-barnák, kékek) a szálszerkezetek 
erőteljes fény-árnyékhatásait emelik ki. 

The piece called Transparency (2020) was done with the sponsorship of the National Agency for Cul-
ture and Heritage, and is a bigger piece, almost 2 meters height. This artwork is the synthesis and the 
very embodiment of ”transparent thread structure”, as a visual concept. The yarns used have subdued 
colours such as blue and beige but the structure will still display a strong effect due to the lights-and-
shades applied.

Transzparencia | Transparency (jobbra 130–131. oldal: részlet) – 2020
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Mini textilek

„A mini textil miniségével ellentétben sok munkát, precízséget igényel. Fontos minden milliméterére oda-
figyelni. Komoly műfajjá vált, szinte az egész világon rendeznek belőlük kiállításokat. Több minim ezért is 
született meg. Jártak már Budapesten kívűl Szombathelyen, Jablonecben, Londonban, Gornji Milanovacban, 
Strasbourgban, Zágrábban, Szófiában, Khersonban, Bukarestben, Bakuban, Helsinkiben. Világutazók.

Amikor lett saját QR-kódom, készítettem belőle három szövött variációt, tulajdonképpen önarcképet 
az önarcképben. 

Amikor másra nincs hajlandóságom, amikor ki akarok lépni a külvilág történéseiből belebújva a ma-
gánszférámba, vagy amikor egyszerűen csak játszani szeretnék, akkor készítek miniket.” – részlet Mészá-
ros Sándor újságíró Kneisz Eszterrel készült riportjából.

Munkássága során Kneisz Eszter számos mini textilt készít. A kétezres évek keretre szőtt alkotá-
sainak közös sajátossága, hogy rendkívül fontosak rajtuk a fonalak feszüléséből a megszőtt és szaba-
don hagyott felületek játékából kialakuló fény-árnyék hatások. A Raj (2018) című alkotásban négy hal 
úszik enyhén diagonálisan a keretbe foglalt képtérben. A Spirál hal (2018) című munkán festett háttér 
előtt egy spirális csigamotívummal kontaminálva látjuk ismét őket, itt már nem monokróm módon, ha-
nem színekben-formákban megszőve. A korábban már említett Átváltozás-sorozat I–V. (2018) öt lepke-
darabja is ebben az időszakban készült. Mint egy polifón zenében újra előkerülő, de annak egy varián-
saként ismétlődő dallam, újra felbukkannak korábbi egyéni szimbólumok ezekben a művekben.

Az egyre bonyolultabb, szélsőségesen atomizálódó és individualista kortárs világ egyik legfőbb 
problémájára, az elmagányosodás témájára Kneisz már utalt az Urbánium (2015) magányosan üldögé-
lő alakjával. A virtuális valóság hálóiba menekülő egyén, talán túlságosan magába zárt intim szféráját 
ironikus derűvel közelíti meg a kneiszponthu (2015) című munka, amely szövéssel hoz létre egy kétdi-
menziós pont-vonalkódot, s keretbe foglalva egyértelműen az embert és a portrét helyettesíti. A QR 
(2019) című munka pedig már absztraktabb módon, szinte alig kivehetően utal az emberi arcra, szintén 
az 1994-es japán fejlesztésű kódbélyeg formáinak megidézésével.

Olvadás | Thaw – 2019
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Miniatures

”The miniature textiles, although the name suggests otherwise, require a lot of work and precision. Every 
tiny detail needs attention. It is more and more popular worldwide and there are now special exhibitions 
 organized for miniatures. I made some of my miniatures for this purpose and they were shown at many 
places: Budapest, Szombathely, Jablonec, London, Gornji Milanovac, Strasbourg, Zagreb, Sophia, Kherson, 
Bukarest, Baku, Helsinki. They really are getting around! 

When I received my own QR code, I made three woven versions of them, you may say they are my selfies 
within the selfies.

When I don’t feel like creating anything large, or I just want to get away from it all, or I am feeling playful, 
then I will make some minis” – an excerpt from the interview of Sándor Mészáros journalist, with Eszter 
Kneisz.

In the years 2017 and 2018 Eszter Kneisz created a lot of miniature textiles woven on frames. A com-
monly typical feature of them is the fact that there is always room for light-and-shade effects, since the 
threads are tight or lose, whether fitted or skipped. The work ”Cluster” (2018) features four swimming 
fish, in a diagonal frame. The ”Spiral Fish” (2018) features a painted background, in front of which we 
see a spiral snail-motive with the squad again, but this time the image in not monochromatic. There are 
different shapes and colours. The earlier mentioned series ”Metamorphosis I-V.” (2018) with five parts 
featuring butterflies was also created in this period. Some of the symbols earlier used by the artist are 
also recurring here, just like the themes of a polyphon music: they disappear but later also re-appear 
with a different tonality.

One of Kneisz’s recurrent subjects is the individual person sitting lonely in ”Urbarium” (2015), where 
the artist is exploring the relationship of the person and of the ever-more complicated outside world, 
falling into pieces. And when a person might decide to escape to the virtual reality, the artist has a play-
ful answer to that, too. Her work ”kneiszdothu” (2015) recreates in weaving a two-dimensional bar-code, 
which, when put in a pretty frame, will nicely replace the person and his face. The work entitled ”QR” 
(2019) is even more abstract. The human face here is barely recognizable. It is a reference to a code-
stamp, developed in Japan in 1994. 

Átváltozás II. | Metamorphozis II. – 2018
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Átváltozás III. | Metamorphozis III. – 2018 Átváltozás V. | Metamorphozis V. – 2018 Átváltozás I. | Metamorphozis I. – 2018
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Raj | Cluster – 2018 Spirál hal | Spiral fish – 2018 Átirat I. | Transscript I. – 2021 Átirat II. | Transscript II. – 2021
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Tavasz I. | Spring I. – 2019 Tavasz II. | Spring II. – 2019
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Illúzió I. | Illusion I. (142–143. oldal: részlet) – 2021 Illúzió II. | Illusion II. – 2020 Illúzió III. | Illusion III. – 2021
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ÖSSZEGZÉS

Kneisz Eszter első alkotói korszakában készített kárpitmunkáinak vonalstílusa Cézanne széles, tes-
tes ecsetvonásaihoz, színben, formatömbkezelésben pedig a szintetizmus és a Lurçat-féle modernista 
kárpithagyományhoz kapcsolható. A korai munkákban hangsúlyosan megjelenik a virág-, illetve a sok-
oldalú természetábrázolás, olykor emblematikus, olykor inkább narratív jelleggel, de minden eset-
ben erőteljes színkontrasztok és kemény formahatárokkal létrehozott grafikus stílus használatával. 
A 2005-től induló második alkotói szakasz egy erőteljes konceptuális fordulatot jelent az œuvre-ben: 
innentől Kneisz Eszter érdeklődését a társadalmi kérdések, illetve az emberi élet hálózatossága hatá-
rozzák meg. A 2000-es évek közepén figurális motívumokkal (embersziluett, emberalak, állatalakok), 
a 2010-es évek végén pedig már tisztán vizuális eszközökkel (vonal, szín, transzparencia, fény-árnyék 
hatások) fogalmazza meg tér- és síkkárpitokba szőtt gondolatait. Műveinek motívumai a polifon zené-
hez hasonló módon újra és újra átszövik, kiegészítik és értelmezik egymást. A művész eddigi pályaíve 
leginkább Piet Mondrianéhoz hasonlítható, aki figurális tájképfestőből absztrakt raszterhálózatok meg-
jelenítőjévé vált. 

SUMMARY

In her first artistic period Eszter Kneisz created textiles that bore resemblance to Cézanne’s heavy use 
of the paintbrush, but in its colours and in its composition of shapes and volumes is more modernist, 
where synthetism and Lurcat’s textile style come to mind. In her early works there are lots of flowers 
and many kinds of depictions of nature, sometimes as symbols, sometimes as a story to be told. In any 
case however she is applying a graphic style, with strongly contrasted colours and sharp demarcation 
lines of the shapes. From 2005 she is on into her second artistic creative period. Her attitude is more 
inclined towards social issues and is intrigued by how humans find their ways in the web of life. While 
in the years mid-2000s she is featuring figurative motives (such as human and animals), from the end 
of the years 2010 Eszter Kneisz uses purely visual methods (lines and colours, transparency, light-and-
shade-effects) as her way of artistic expression. After that her textiles are no more only in 2D but in 3D. 
Her works, just like a musical composition, have recurring themes that time and again re-surface, with 
different polyphonic tonalities. These fragments of the themes then go on to create an integral entity. 
We may compare her artistic progress to that of Mondrian, who started off as a figurative landscape 
painter, and ended up being an abstract artist, featuring and using different ”pixels”.

Urbánium, avagy Mikrokozmos | Urban, or Microcosm – 2018 146–147. oldal: EU Parlament | EU Parlament – 2011
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Életrajz
1958. július 22-én született Budapesten.
1977-ben érettségizett a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, textil szakon. Tanára Rónai Éva volt.
1983-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola gobelin szakán, Plesnivy Károlynál.
Azóta szabadfoglalkozású művészként dolgozik.
1985-2020-ig 32 önálló kiállítása volt Budapesten, vidéki városokban és külföldön. 
Számtalan csoportos textil-, festészeti és grafikai kiállításon szerepelt. 
A Magyar Kárpitművészek Egyesületének alakulásától kezdve tagja.
Részt vett az Egyesület kilenc közös kárpitjának tervezésében és kivitelezésében.
2018 óta szervez kiállításokat Budapesten és külföldön.

Biography
Eszter Kneisz was born in Budapest, on the 22nd of July 1958.
In 1977 she graduated from the Arts Secondary School of Budapest, studying textile art. Her teacher was Éva Rónay.
In 1983 she graduated from the Budapest Academy of Arts and Crafts, majoring in gobeline art. 
Her master was Károly Plesnivy. 
Since that time she is working as a free-lance artist.
Between the years 1985 and 2020 she had 32 individual exhibitions in Budapest and in other cities of Hungary, 
and also abroad. She took part in a great number of group exhibitions for textiles, paintings and graphic art.
She is a member of the Association of Hungarian Textile Artists from the very beginning.
She also took part in the design and in the creation of nine joint textile projects of the Association.
From 2018 she is also organizing art exhibitions in Budapest and abroad.

Díjak/Prizes
1980. „Ady-gobelin” II. díj
2012. „Kép–illusztráció-pályázat”, III. díj
2012. „Honoratus Kodály Zoltán-pályázat”, I. díj
2016. „Hommage à Malonyai Dezső-pályázat”, az iparművészeti műfaj nyertese
2019. NKA-pályázat „Transzparencia”
2020. Ferenczy Noémi-díj

Művészeti és szervezeti tagság/Membership in artistic organizations

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Fiatal Iparművészek Stúdiója
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége
Magyar Kárpitművészek Egyesülete
Benta Art Regionális Művészeti Egyesület
Bolgár Kulturális Fórum
Textilművészeti Alapítvány – alelnök

Kurátori munkák/Curator works
2018.  Bukarest, Románia, Magyar Kulturális Intézet „Szálváltozatok”
 Bukarest, Románia, Román Irodalmi Múzeum „Mesélő szálak”
 Szófia, Bulgária, Magyar Kulturális Intézet „Szálakba zárt történetek”
2019.  Baku, Azerbajdzsán, Szőnyegmúzeum „Szálak közti harmónia”
2020.  Budapest, Up Galéria „Száltörténetek nőktől, nőkről mindenkinek”
 Budapest, MKISZ, B44 Bolgár Galéria, MKE Műhely Galéria Bolgár-magyar kiállítás „Összefonódó szálak”
2021. Szentpétervár, Oroszország, Novy Museum – Fény a természetben 

Kneisz Eszter és férje, Kozsuharov Ognján, Bolgár Kulturális Intézet – 2011 Molnár Eszter művészettörténész, Textilmúzeum – 2011

TAT Galéria – 2015
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Önálló kiállítások/Individual exibitions

2021.  Budapest, Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központ – Hálózatok
2018.  Budapest, Zuglói Civil Ház – Új utakon
2017.  Budapest, Duna Palota – Hálózatok
  Budapest, Csepel Galéria – 3 Dimenzió
2016.  Palóznak, Szent József ház – Kint és bent
2015.  Budapest, TAT Galéria – Bhakti, avagy a derű vonzása
  Budapest, Eötvös 10 Pincegaléria – Ketten
2013.  Chiprovtsi, Bulgária, Történeti Múzeum
2012.  Gorna Orjahovica, Bulgária, Ifjúsági Ház
  Pleven, Bulgária, Művészeti Galéria 
  Szófiai Magyar Kulturális Intézet, Bulgária
2011.  Budapest, Textilmúzeum – Szívhangok
  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet – Évtizedek
2009.  Budapest, Épületszobrász Kft. bemutatóterme
  Budapest, aCorner – Művészet és technika
2006.  Fehérvárcsurgó, Károlyi kastély
2002.  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet – Tavaszi enteriőr
1999.  Gödöllő, Gödöllői Galéria
1998.  Makó, Művelődési Ház
  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet
1996.  Makó, Művelődési Ház
1995.  Csongrád, Tiszai Galéria 
  Budapest, Hotel Mercury Buda
  Kiskunfélegyháza, Művelődési Ház
1994.  Budapest, Hotel Atrium Hyat 
  Budapest, Hotel Korona
1993.  Budapest, Csók Galéria
  Budapest, Hotel Korona
1992.  Makó, Művelődési Ház
1991.  12. Budapest, FIS Galéria
1990.  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet
1989.  Budapest, Bolgár Kulturális és Tájékoztató Központ
1986.  Budapest, IDEA Bemutatóterem 
1985.  Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
  Budapest, Ferencvárosi Pincegaléria 

Csoportos kiállítások/Group exibitions

2021. Budapest, Vigadó Galéria – Negyedszázad
2021. Szentpétervár, Oroszország, Novy Museum – Fény a természetben 
2020.  Helsinki, Finnország, Magyar Intézet – Fény a természetben
  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet – 20 éves a Bolgár Kulturális 

Fórum
  Budapest, MKISZ, bolgár-magyar kiállítás – Összefonódó szálak
  Budapest, Up Galéria – Száltörténetek nőktől, nőkről mindenkinek
2019.   Baku, Szőnyegmúzeum – Szálak közti harmónia
  Budapest, Bolgár Kulturális Intézet – A Duna mentén
  Budapest,Józsefvárosi Galéria – Üzenet
2018.   Szentendre, MANK Galéria – Arany-Kodály
  Budapest, Széphárom Galéria – Oldás és kötés
  Burgasz, Bulgária – A Dunától a Fekete-tengerig
  Budapest, Gaál Imre Galéria – A fény angyala
  Kecskemét, Cifra Palota – IX. Kortárs Keresztény Ikonográfiai 

Bien nálé

  Budapest, B44 Bolgár Galéria – Bolgár-magyar barátság napja
  Szófia, Bulgária, Magyar Kulturális Intézet – Szálakba zárt történetek
  Bukarest, Magyar Kulturális Intézet – Spirál textil
  Szombathely – 6. Textilművészeti Triennálé
  Bukarest, Románia, Magyar Intézet – Szálváltozatok
  Bukarest, Románia, Román Irodalmi Múzeum – Mesélő szálak
  Zágráb, Horvátország, Magyar Intézet – Miniatűr textilek
2017  Budapest, Vigadó Galéria – Kárpit 3
  Budapest, Műcsarnok, Nemzeti Szalon – Körülöttünk
  Budapest, Vizivárosi Galéria – Víziók
2016  Budapest, Vigadó – 5. Textilművészeti Triennálé
  Budapest, Duna Palota – Hommage á Malonyai Dezső
  Budapest, Gaál Imre Galéria – M.K.E.  húsz éves
2015  Kaposvár, Vaszary Képtár – Groteszk 9 
  Budapest, Mo-i Lengyelség Múzeuma – Mazurka és racsenyica
  Budapest, Vigadó Galéria – Arany János vándorkiállítás
  Szófia, Bulgária, Magyar Kulturális Intézet – Párbeszéd IV.
  Szombathely – 5.Textilművészeti Triennálé
  Szekszárd – I.Nemzetközi Digitális Triennálé
2014  Szentedre, MANK – Labirintus
  Kecskeméti Kulturális Központ – Kecskemét arcai
2013  Kecskemét,Cifrapalota-VI.Kortárs keresztény Ikonográfiai Biennálé
  Keszthely, Festetics-kastély – Pelso
  Budapest, Róth Miksa emlékház – A festészet napja
  Budapest,Csepel Galéria – Csendélet
  Pozsony, Szlovákia,Magyar Kulturális Intézet – Párbeszéd III.
2013  Pozsony, Szlovákia,Bolgár Kulturális Intézet – Párbeszéd II.
  Budapest, Francia Intézet – Szövés-kódok
  Marosvásárhely, Románia, Kulturpalota – Kárpit határok nélkül
2012  Kaposvár – 8.Magyar Groteszk
  Százhalombatta, BKK – Kép illusztrációk
  Budapest, Magyar Képző és Iparművészek Szövetség – Karácsony
  Budapest, Fővárosi Nagycirkusz – Valóság és illúzió
  Budapest, Bazilika, Lovag terem – A festészet napja
  Budapest, Vizivárosi Galéria – Ezüst fények
  Budapest, MOM – Honoratus Kodály Zoltán
2011  Strasbourg, Európai Parlament – Európa fényei 
  Gödöllő GIM-ház – Évek és színek 
  Budapest, Újbuda Galéria – Európa fényei
  Szentendre, Innoart Műhely Galéria – Bolgár Alkotók
  Budapest, Iparművészeti Múzeum – Transzcendens térképek
2010  Budapest, Karinthy Szalon -Találkozások
2009  Szombathely, – 3.Textilművészeti Triennálé
  Budapest, Újbuda Galéria – Közelítés
  Keszthely, Festetics-kastély, VII.Országos Kerámia és Gobelin kiál-

lítás – A balatoni fény
  Hatvan, Moldvay Győző Galéria – Transzmisszió
  Zilah, Románia – Művészeti Múzeum
  Budapest, Textilmúzeum – Együtt
2008  Budapest, Vizivárosi Galéria – Corvin kárpitok, tervek, grafikák
  Budapest, Marczibányi téri Művelődési Központ – Corvin Kárpitok
2007  Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár – Corvin kárpitok
  Vilnius, Litvánia, Arka Galerija – Identification of new thinking-CV
2006  Szombathely – 2.Textilművészeti Triennálé
2005  Budapest, Szépművészeti Múzeum – Kárpit2. Nemzetközi Kárpit-

kiállítás

2005  Kaposvár, Vaszary Képtár – Groteszk 6
2003  Budapest, Budavári Kárpitműhely – 7 év 77 művész
2002  Genf, Svájc, ENSZ Székház – A magyar szál
  Sopron – Kortárs Magyar Kárpitok 
  Budapest, Újpest Galéria – Matricák 2000
2000  Szentedre, Művészetmalom – Ferenczy Noémi és követői
  Esztergom, Bazilika – Szent István és műve
1999  11.22-12.10. Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria – Kapos Art Gro-

teszk Gyűjtemény
1998  Budapest, Újpest Galéria – Kisgrafika
  Budapest, Vigadó Galéria – Kollázs
  Budapest, Vigadó Galéria – Csend
  Csurgó, Városi Múzeum – A Groteszk Gyűjtemény és a barcsi nem-

zetközi művésztelep 
1987  Siófok, Dél-balatoni Kulturális Központ – Gobelin14
1996  Gornji Milanovac, Jugoszlávia, Rudnik Múzeum – The Fourth Inter-

national Biennial of Miniature Arts
1996  Budapest, Újpest Galéria – Kisgrafika ‘96
  Budapest, Vigadó Galéria – Különös nyomatok
  Eger, Tábornok-ház – XV.Országos Akvarell Biennálé
  Kaposvár, Vaszary Képtár – Groteszk3 Kaposvár, Vaszary Képtár – 

Groteszk
1995  Esztergom, Balassa Múzeum – II.Országos Pasztell Biennálé
  Ottenstein, Ausztria – FIS kiállítás
1994  Murska Sobota, Szlovénia – Magyar textil
  Németország – Müncheni kézműves vásár
1994  Grossburgwedel, Németország, Art Club – Kunst aus Ungarn
  Veszprém, Helyőrségi Klub – Gizella napok
  Szombathely – 13.Magyar Textilművészeti Biennálé 
1993  Budapest, Közlekedési Múzeum, – Dinamikus kompozíciók 
1992  Budapest, Small Gallery – Vizuális turmix
  Budapest, Csók Galéria – Nyári textiltárlat
1991  Budapest, Vigadó Galéria – Ferenczy Noémi 
  Palma de Mallorca, Főkormányzóság Kulturális Centruma 
  – Magyar gobelinek
  Budapest, Ernst Múzeum – Minta Triennálé
1988  Budapest, Duna Szálloda – Air-France divatbemutató
  Kölesd, Kossuth Művelődési Ház – Gobelin 14
1987  Budapest, Csók Galéria – Gobelin 14
  Budapest, Francia Intézet – Air-France divatpályázat 
  London – Gift-Fair
  Tengelice – Gobelin 14
  Jablonec, Csehország – Nemzetközi Ékszertriennálé
  Siófok – Gobelin 14
  Kölesd, Kossuth Művelődési Ház – Gobelin 14
1986  Budapest, Francia Intézet – Air-France Nemzetközi Fiatal Divatter-

vezők 
  Budapest, Vigadó Galéria – Gobelin 14
  Szekszárd, Művészetek Háza – Magyar gobelin az 1980-as években 
1986  Budapest, Ferencvárosi Pincegaléria
1985  Budapest, Műcsarnok – Magyar Gobelin 1945  1985
  Budapest, Magyar Urbanisztikai Társaság Székháza- Duna és Du-

natáj
1983  Budapest, KISZ KB.Székház – Béke

Művek közgyűjteményben/ Works in public collections

2018.  Kecskemét, Katona József Múzeum, Kortárs keresztény művészeti 
gyűjtemény „Quo vadis” szövött tértextil 

2017.  Szombathely, Képtár, Textilgyűjtemény „Nincs válasz”-szövött tér-
textil 

2016.  Budapest, Bolgár Országos Önkormányzat „Ábránd” gobelin 
2016.  Budapest, Kisgrafikai Gyűjtemény „Kint-bent”grafika
2012.  Budapest, Hadtörténeti Múzeum „1849-es honvéd emlékérem” 

gobelin 
2005.  Kaposvár, Groteszk Gyűjtemény „A létra”szövött tértextil      
1998.  Kaposvár, Groteszk Gyűjtemény „Művészeten kívül”vegyes technika

Művek magángyűjteményben/Works in private collections

2020.  Budapest, Körmendi-Csák Gyűjtemény

Művek középületben/Works in public buildings

2008.  Budapest, Fogas Étterem, olajképek, enteriőr
2007.  Budapest, Royal Szamos Marcipán Cukrászda, enteriőr 
2006.  Budapest, Danubius Thermal és Grand Hotel Margitsziget, Magnó-

lia terem 
2006.  Budapest, Danubius Thermal Hotel Helia, festett üvegképek 
2005.  Budapest, Royal Champagne Lounge-belső tér dekoráció 
2000.  Pozsony, Szlovákia, Bolgár Kulturális Intézet „A liget”olajfestmény 
2000.  Budapest, V.R.A.M Távközlési Rt., akvarellek 
2000.  Budapest, TVK Rt. akvarellek, pasztellek
1999.  Budapest, Épületszobrász Kft. „Tisztelet az antik görögöknek”- 

festett üvegablak 
1997.  Budapest, Magyarországi Bolgárok Egyesülete „Vihar” „A liget”-

olajfestmény
1996.  Budapest, Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal „A bontás virágai 

I-III.” akvarell, tus 
1995.  Budapest, Cosmorama Utazási iroda „Kompozíció”-vegyes technika 
1992.  Budapest, Esti Hírlap „Vízesés I-III.”textil, vegyes technika „Park-

részlet I-II.” akvarell 
1989.  Franciaország, Comfortel Hotellánc „Virágkompozíciók I-VIII.” ak-

varell 
1985.  Ráckeve, Ady Gimnázium „Ady-gobelin” 

Sajtó/Press

1985.  Magyar Papír K.E. kiállítása a Ferencvárosi Pincetárlatban „Ágyúval 
virágra” (mező)

1985.  02.9. Pest Megyei Hírlap „Művész és modell” (Fazekas Mátyás)
1986.  06.22. Vasárnapi Hírek „A magyar gobelin új hulláma” (Losonczi 

Miklós)
1991.  december 16., Esti Hírlap „Kastély nincs, gobelin van” (kenéz)
1992.  03.7. Csongrád Megyei Hírlap „Kneisz gobelin csodái” (Oláh Nóra)
1992.  06.15. Pesti Riport „Ellentárlat”
1992.  06.15. Esti Hírlap „Kigolyózott gobelinek”
1995.  02.21. Magyar Hírlap „A virág világának művésze” (K. L.)
1995.  11.9., Csongrád Megyei Hírlap „Eszter akvarelljei a Tiszai Galériában”
1995.  Reggeli Délvilág „A természet szépsége, Kneisz Eszter kiállítása 

Csongrádon” (Lovas)
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1995.  11.10. Kőrős – Tisza part „Kiállítás a Tiszai Galériában” 
1996.  08.Szép lak „Vallomás a szakmáról” 
1998.  Délvilág „Magyar – bolgár művészházaspár kiállítása, „Üvegképek 

szobrokkal” (B.A.)
1999.  11.23. Népszabadság „Gobelin, szobor, ötvösmunka” (G.J.)
2000.  Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (411. old.)
2005.  Kárpitművészet Magyarországon (94. old.)
2007.  Kortárs terézvárosi képzőművészek (92. old.)
2008.  02. Képmás „Az az egy kép – Kneisz Eszter textilművész vallomása”
2009.  11.20. Szabadhajdú „Hajdúsors a vásznakon”
2011.  03. Battai Hírlap „A Benta Art Regionális Művészeti Egyesület kiál-

lítása Zilahon” (Szabó Zoltán)
2011.  01.19. Műtermek.com  „Kneisz Eszter”
2011.  02.24. Százhalombattai Hírtükör „Színek, fények, formák” (György-

falvay Zita)
2011.  11.26. nemzetisegek.hu  „Mai bolgár művészek kiállítása Leányfa-

lun” (P.D.)
2011.  11. Napút, Irodalom, művészet, környezet – A Bulg’Art Csoport tag-

jainak munkái (Kint és bent)
2013.  03.07. Tat Galéria honlapja „Új értelmezés” 
2013.  11.9. Tat Galéria honlapja „Kneisz Eszter: Kint és bent”
2015.  03.05. Csepeli Hírmondó „Családi kiállítás”
2015.  07.12. www.ujmuveszet.hu/2015/07/bhakti-avagy-a-deru-vonzasa
2017.  10.19. lokal.hu  „Új utakon a Civil Házban” (Fehér György) 
2018.  07-08. Újművészet – Bízzad az Úrra dolgaidat, 6.Textilművészeti 

Triennálé (P.Szabó Ernő)

2020.  03. Magyar Iparművészet – Összefonódó szálak (Molnár Eszter)
2020.  04. Bolgár Hírek – Összefonódó szálak
2020.  09. Bolgár Hírek „Magas állami elismerést kapott Kneisz Eszter 

kárpitművész” (5.o.)

TV-műsorok, videók/TV shows, videos

2004.  X-Televízió – Artist: ESZTER KNEISZ  (HUNGARY) International 
Virtual Exhibition of Digital Fine Art. Music: György Jellinek Gaál 
(HUNGARY) 

2010.  10. 17. Rondó, Bolgár Kulturális Hírműsor „Portréfilm a művészhá-
zaspárról”

2011.  03. 14. Rondó, Bolgár Kulturális Hírműsor „Évtizedek” kiállítás a 
budapesti Bolgár Kulturális Intézetben

2011.  08. 25. Rondó, Bolgár Kulturális Hírműsor „Bolgár származású mű-
vészek kiállítása Szentendrén”. Dokuzóna, 2020. Csoportos kárpit 
(részlet)

kneiszponthu | kneiszdothu – 2019 QR | QR – 2019

Függelék/Appendix
 
1.  Publikálatlan kézirat, o. n.
2.  „Szigetbecsén talált régi német újságok hatására már hatévesen elhatározta, hogy valami hasonlót akar csinálni. Mivel fény-

képezőgépe nem volt, képeit hosszú ideig »fejben« készítette el.” Bodnár János, André Kertész, Beszélő képek, Magyar 
Kultúra Fejlesztési Központ, Debrecen, 2011, 14.

3.  A budapesti Török Pál utcai Képzőművészeti Gimnázium közkedvelt elnevezése.
4.  Ma: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.
5.  Jézus születése, kárpit, Brüsszel, 1520 körül, Budapest, Iparművészeti Múzeum. Vö. László Emőke, Flamand és francia kár-

pitok Magyarországon, Corvina Kiadó, Budapest, 1980, IV–V. színes képtábla.
6.  Lásd például: Kesztyűs lány – a tanulmányban a továbbiakban idézett művekkel együtt lásd a művész honlapján: www.kneisz.

hu.
7.  Weöres Sándor Rongyszőnyeg-ciklusában írt versének részlete. Weöres Sándor, Egybegyűjtött költemények, I. szerk. Steinert 

Ágota, Helikon Kiadó, Budapest, 2008, 275.
8.  Jázminok, Estike, Hibiszkusz. 
9.  Goethe, Johann Wolfgang von, A plánta átváltozása (Die Metamorphose der Pflanzen), ford. Dóczi Lajos, https://www.ma-

gyarulbabelben.net/works/de/Goethe%2C_Johann_Wolfgang_von-1749/Die_Metamorphose_der_Pflanzen/hu/65565-A_
pl%C3%A1nta_%C3%A1tv%C3%A1ltoz%C3%A1sa Letöltés ideje: 2020-12-05 Kneisz természetszeretete párhuzamba állít-
ható a német író elmélyült művészi és tudományos érdeklődésével a növényvilág iránt. 

10.  Goethe, Johann Wolfgang von, A növények metamorfózisa, Pisztráng Kör, Budapest, 2005.
11.  Mindez az erre fogékony gyerek tudatában, intuícióiban ott van már: Kneisz Eszter gyerekkorában is folyton virágokat és 

napmotívumot rajzol.
12.  Érdekes, hogy Gottfried Boehm is kiemeli Cézanne képépítő módszeréről írva, hogy az a szövethez, illetve a szöveghez ha-

sonlít. „A dolgok lefordítása megfelelőikké, melyek végeredményben festészeti eszközökkel azonosak, a látható tényállások 
összegéből egy szövetet képez, sőt egy szöveget képez, azaz valami olvashatót.” Boehm, Gottfried, A természetet olvasni, in 
uő. Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire. Válogatott művészeti írások, szerk. Bacsó Béla, Kijárat Kiadó, Budapest, 2005, 
39.

13.  „A természet látása magában foglalja a színbenyomásokra, illetve festékbenyomásokra való lefordítását.” Uo. 39.
14.  Vö. Kiss Katalin: Tanulmány, 1994; Pápai Lívia: Föloldás, 1984. 
15.  Ezek a posztimpresszionista festők „a cloissonizmus jegyében »szintetikus« kifejezésmódra” törekedtek, élénk tiszta szí-

nekkel, dekoratív, körülhatárolt, sík színmezőkkel. „Már nem a szabadban festik a természetet, hanem emlékezetből, tehát 
eszmei lényegére csupaszítva.” Egyetemes művészettörténet, szerk. Révy Katalin, Park Kiadó, Budapest, 2004, 515.

16.  A Honvéd emlékérem a budapesti Történeti Múzeumba került. 
17.  Megemlíthető Szilárd Leó esete, aki „az általa terjesztett hagyomány szerint, amikor London belvárosában ballagva meg-

állította egy piros lámpa, akkor ötlött eszébe a neuronok láncreakciója mint az atomenergia kiszabadításának lehetősége. 
(Barátai szerint azonban ezen legendában van némi szépítés, ugyanis Szilárd sosem állt meg a piros lámpáknál)”. Forrás: 
Interneten: SZILÁRD LEÓ | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (gov.hu) Letöltés ideje: 2020-12-19

18.  Olykor együttállásban valamilyen életélmény (unoka járókájának látványa) kiváltotta concetto-val. 
19.  A hálózatkutatás egyik kortárs vezéralakja, a Komplex Hálózatok Kutatócsoportjának vezetője, a skálafüggetlen hálózat fo-

galmát bevezető honfitársunk Barabási-Albert László. Olyan káosz- és fraktálelmélettel foglalkozók kutatásaira alapozott, 
amelyek jelentősen hozzájárultak a világot meghatározó nem lineáris hálózatokkal foglalkozó, modern elméletek megalko-
tásához. A téma rendkívüli aktualitásának csak egy példáját említve utalhatunk a Barabásilab: Rejtett mintázatok. A hálózati 
gondolkodás nyelve című 2020 októberétől a budapesti Ludwig Múzeumban rendezett kiállításra. 

20.  A kifejezések Ady Endre A magyar Pimodám (Vallomások és tanulmány) IV. című írásából származnak.
21.  Weöres Sándor: A nő című verse https://www.youtube.com/watch?v=4zqsMPQvJ1E
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Művek jegyzéke/List of works
Zugligeti ősz I–II. – 1979, papír, ecolin, 29x21 cm 
Autumn in Zugliget I–II. – 1979, paper, ecoline, 29x21 cm 9.

Bojana I–II. – 1979, papír, akvarell, 29x21 cm 
Boyana I–II. – 1979, papír, watercolour, 29x21 cm 9.

Tavaszi hérics – 1995, vászon, olaj, 30x40 cm 
Yellow Pheasant’s Eye – 1995, canvas, oil, 30x40 cm 10.

Fekete kökörcsin I. – 1985, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 50x50 cm 
Pasque flower I. – 1985, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 50x50 cm 12.

Fekete kökörcsin II. – 1985, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 50x50 cm 
Pasque flower II. – 1985, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 50x50 cm 13.

Mikroklíma – 1984, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 55x55 cm 
Microclimate – 1984, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 55x55 cm 14.

Ég – 1983, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 75x75 cm 
Sky – 1983, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 75x75 cm 15.

Tűz – 1983, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 70x40 cm 
Fire – 1983, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 70x40 cm 15.

Föld – 1983, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 70x40 cm 
The Earth – 1983, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 70x40 cm 15.

Ketten – 1991, gyapjú, pamut, fémszál, szövött, 35x23 cm 
Twosome  – 1991, wool, cotton, metal fiber, french tapestry, 35x23 cm 16.

Találkozás – 1991, gyapjú, pamut, fémszál, francia gobelin, 35x23 cm 
Meeting – 1991, wool, cotton, metal fiber, thread omitted textile, 35x23 cm 16.

Aranyeső – 1991, gyapjú, pamut, fémszál, francia gobelin, 35x23 cm 
Golden rain – 1991, wool, cotton, metal fiber, french tapestry, 35x23 cm 16.

Ezüst levél – 1987, gyapjú, fémszál, francia gobelin, 35x26 cm 
Silver leaf – 1987, wool, metal fiber, french tapestry, 35x26 cm 17.

Öböl – 1987, gyapjú, francia gobelin, 22x30 cm 
The Bay – 1987, wool, french tapestry, 22x30 cm 19.

Margaréták – 1987, gyapjú, francia gobelin, 25x33 cm 
Merigolds – 1987, wool, french tapestry, 25x33 cm 19.

Vihar előtt – 1984, gyapjú, francia gobelin, 43x49 cm 
Before the storm – 1984, wool, french tapestry, 43x49 cm 20.

Balaton – 1984, gyapjú, francia gobelin, 28x37 cm 
Lake Balaton – 1984, wool, french tapestry, 28x37 cm 20.

Bojana II. – 1984, gyapjú, francia gobelin, 37x28 cm 
Boyana II. – 1984, wool, french tapestry, 37x28 cm 21.

Bojana I. – 1984, gyapjú, francia gobelin, 37x28 cm 
Boyana I. – 1984, wool, french tapestry, 37x28 cm 21.

Sárga fény – 1983, gyapjú, francia gobelin, 148x204 cm 
Yellow light – 1983, wool, french tapestry, 148x204 cm 23.

Teremtés – 1984, gyapjú, francia gobelin, 107x73 cm 
Genesis – 1984, wool, french tapestry, 107x73 cm 25.

Tengerpart – 1984, gyapjú, francia gobelin, 70x100 
Seaside – 1984, wool, french tapestry, 70x100 27.

Kitörés – 1986, gyapjú, selyem, francia gobelin, 108x151 cm 
Eruption – 1986, wool, french tapestry, 108x151 cm 30.

Találat – 1983, gyapjú, francia gobelin, 95x95 cm 
Target – 1983, wool, french tapestry, 95x95 cm 33.

Gyopár – 1983, gyapjú, francia gobelin, 99x118 cm 
Edelweiss – 1983, wool, french tapestry, 99x118 cm 34.

Március – 1984, gyapjú, francia gobelin, 70x100 cm 
March – 1984, wool, french tapestry, 70x100 cm 35.

Hasadás - gobelin tervek, kollázs 
Rupture – tapestry plans, collage 36.

Hasadás – 1980, gyapjú, francia gobelin, 142x95 cm 
Rupture – 1980, wool, french tapestry, 142x95 cm 37.

Gyermekkor – 1991, gyapjú, selyem, francia gobelin, 200x298 cm 
Childhood – 1991, wool, french tapestry, 200x298 cm 38.

A nagy fehér bálna és a többiek – 1994, gyapjú, francia gobelin, 110x154 cm 
The great white whale and the others – 1994, wool, french tapestry, 110x154 cm 40.

Szegfűvirágleheletzuhatagos – 1992, terv, kollázs 
Carnationflowerbreathfall – 1992, plan, collage 41.

Zuhatag – 1999, gyapjú, francia gobelin, 125x120 cm 
Rapids – 1999, wool, french tapestry, 125x120 cm 43.

Fatörzs – 1987, gyapjú, francia gobelin, 25x34 cm 
Tree trunk – 1987, wool, french tapestry, 25x34 cm 45.

Levél – 1990, gyapjú, selyem, francia gobelin, 65x125 cm 
Leaf – 1990, wool, silk, french tapestry, 65x125 cm 46.

A Fekete-tenger lánya – 1990, gyapjú, selyem, francia gobelin, 65x105 cm 
The daughter of the black sea – 1990, wool, silk, french tapestry, 65x105 cm 48.

Rája – 1990, gyapjú, selyem, francia gobelin, 73x106 cm 
Rayfish – 1990, wool, silk, french tapestry, 73x106 cm 50.

Honvéd-emlékérem – 2009, gyapjú, fémszál, francia gobelin, 75x75 cm 
Medal of the Veteran – 2009, wool, metal fiber, french tapestry, 75x75 cm 52.

Bocskai-emlékérem – 2009, gyapjú, fémszál, francia gobelin, 75x75 cm 
Bocskai Memorial Medal – 2009, wool, metal fiber, french tapestry, 75x75 cm 52.

Nyakkendő – 1990, gyapjú, selyem, francia gobelin, 125x45 cm 
Necktie – 1990, wool, silk, french tapestry, 125x45 cm 53.

Hibiszkusz – 1999, gyapjú, francia gobelin, 70x100 cm 
Hibiscus – 1999, wool, french tapestry, 70x100 cm 54.

Hibiszkusz terv– 1999, olaj, vászon 
Hibiscus plan– 1999, oil, canvas 55.

Estike – 1999, gyapjú, francia gobelin, 96x70 cm 
Evening stock – 1999, wool, french tapestry, 96x70 cm 56.

Jázminok – 1999, gyapjú, francia gobelin, 100x70 cm 
Jasmines – 1999, wool,  french tapestry, 100x70 cm 57.

Tükröződés – 1998, gyapjú, francia gobelin, 100x70 cm 
Reflection – 1998, wool, french tapestry, 100x70 cm 58.

Keringő – 2005, gyapjú, pamut, fém, szálkihagyásos tértextil, 180x110x110 cm 
Waltz – 2005, wool, cotton, iron, thread omitted space textile, 180x110x110 cm 69.

Nincs válasz – 2006, gyapjú, fém, szálkihagyásos, tértextil, 160x100x100 cm 
No reply – 2006, wool, iron, thread omitted space textile, 160x100x100 cm 72.

Szamárlétra – 2007, gyapjú, pamut, szálkihagyásos, szövött, tértextil, 185x20 cm 
Careerist – 2007, wool, thread omitted space textile, 185x20 cm 79.

Kint és bent – 2008, gyapjú, pamut, szálkihagyásos, tértextil, 195x105 cm 
Out and Inside – 2008, wool, cotton, thread omitted space textile, 195x105 cm 80.

Quo vadis? – 2016, gyapjú, pamut, szálkihagyásos tértextil, 200x120 cm 
Quo vadis? – 2016, wool, cotton, thread omitted textile, 200x120 cm 83.

Négy évszak – 2011, gyapjú, pamut, selyem, szálkihagyásos tértextil, 176x86x4 
Four Seasons – 2011, wool, cotton, silk, thread omitted textile, 176x86x4 87.

Elmennék I. – 2011, gyapjú, pamut, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 52x44 
I would leave I. – 2011, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 52x44 90.

Elmennék II. – 2011, gyapjú, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 34x54 cm 
I would leave II. – 2011, wool, metal fiber, thread omitted textile, 34x54 cm 91.

Elmennék III. – 2011, gyapjú, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 28x44 cm 
I would leave III. – 2011, wool, metal fiber, thread omitted textile, 28x44 cm 92.

Hull reám ezüst eső I. – 2011, gyapjú, fémszál, szálkihagyásos, szövött, 47x37 cm 
The Silver Rain falling on Me I. – 2011, wool, thread omitted textile, 47x37 cm 93.

Szegfűvirágleheletzuhatag – 2011, gyapjú, szálkihagyásos, szövött, 100x112 cm 
Carnationflowerbreathfall – 2011, wool, thread omitted textile, 100x112 cm 94.

Négy elem II. – 2013, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 70x50x2 cm 
Four elements II. – 2013, wool, wood, thread omitted textile, 70x50x2 cm 100.

Négy elem I. – 2013, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 70x50 cm 
Four elements I. – 2013, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 70x50 cm 101.

Hallgatlak – 2013, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, festett, 40x49 cm 
I’m listening to you – 2013, wool, wood, thread omitted textile, 40x49 cm 102.

Nos? – 2013, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, festett, 40x49x2 cm 
So what now? – 2013, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 40x49x2 cm 103.

Csend – 2013, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, festett, 36x45 cm 
Silence – 2013, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 36x45 cm 104.

Páros magány – 2013, gyapjú, fa, szálkihagyásos, szövött, festett, 40x49x2 cm 
Loneliness in two – 2013, wool, wood, thread omitted textile, 40x49x2 cm 105.

Ábránd – 2008, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 120x81 cm 
Dream – 2008, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 120x81 cm 107.

Urbánium – 2015, gyapjú, francia gobelin, 200x118 cm 
Urbanium – 2015, wool, french tapestry, 200x118 cm 109.

Fény-árnyék – 2016, terv, számítógépes grafika 
Light-shadow – 2016, plain, computer graphic 112.

Fény-árnyék – 2016, gyapjú, francia gobelin, 123x95 cm 
Light-shadow – 2016, wool, french tapestry, 123x95 cm 113.

Hálozatok II. – 2019, gyapjú, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 62x62 cm 
Networks II. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 62x62 cm 116.

Hálozatok III. – 2019, gyapjú, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 62x62 cm 
Networks III. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 62x62 cm 117.

Hálozatok I. – 2019, gyapjú, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 82x62 cm 
Networks I. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 82x62 cm 120.

Korong III. – 2020, gyapjú, fémszál, fém, szövött tértextil, 48x48 cm 
Puck III. – 2020, wool, metal fiber, iron, thread omitted space textile, 48x48 cm 122.

Korong VI. – 2020, gyapjú, fémszál, fém, szövött, tértextil, 48x48 cm 
Puck VI. – 2020, wool, metal fiber, iron, thread omitted space textile, 48x48 cm 123.

Korong II. – 2020, gyapjú, fémszál, fém, szövött tértextil, 48x48 cm 
Puck II. – 2020, wool, metal fiber, iron, thread omitted space textile, 48x48 cm 124.

Korong V. – 2020, gyapjú, fémszál, fém, szövött, tértextil, 48x48 cm 
Puck V. – 2020, wool, metal fiber, iron, thread omitted space textile, 48x48 cm 125.

Transzparencia – 2020, gyapjú, fém, szálkihagyásos tértextil, 180x80x80 cm (A NKA 
támogatásával) 
Transparency – 2020, wool, metal, thread omitted space textile, 180x80x80 cm 
(With the support of the NKA) 128.

Olvadás – 2019, gyapjú, fa, fémszál, szálkihagyásos, szövött, 30x30 cm 
Thaw. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 30x30 cm 132.

Átváltozás II. – 2018, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 22x17 cm 
Metamorphozis II. – 2018, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 22x17 cm 135.

Átváltozás III. – 2018, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 14x18 cm 
Metamorphozis III. – 2018, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 14x18 cm 136.

Átváltozás V. – 2018, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 14x18 cm 
Metamorphozis V. – 2018, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 14x18 cm 136.

Átváltozás I. – 2018, gyapjú, pamut, fa, szálkihagyásos, szövött, 23x17 cm 
Metamorphozis I. – 2018, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 23x17 cm 137.

Raj – 2018, gyapjú, pamut, fémszál, fa, szálkihagyásos, szövött, 20x20 cm 
Cluster – 2018, wool, cotton, metal, wood, thread omitted textile, 20x20 cm 138.

Spirál hal – 2018, gyapjú, pamut, fa, üveg, szálkihagyásos, szövött, 30x30 cm 
Spiral fish – 2018, wool, cotton, glass, wood, thread omitted textile, 30x30 cm 138.

Átirat I. – 2021, szálkihagyásos, szövött, 19x24 cm 
Transscript I. – 2021, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 19x24 cm 139.

Átirat II. – 2021, szálkihagyásos, szövött, 19x24 cm 
Transscript II. – 2021, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 19x24 cm 139.

Tavasz II. – 2019, gyapjú, fa, fémszál, szálkihagyásos, szövött, 20x20 cm 
Spring II. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 20x20 cm 141.

Tavasz I. – 2019, gyapjú, fa, fémszál, szálkihagyásos, szövött, 20x20 cm 
Spring I. – 2019, wool, metal fiber, wood, thread omitted textile, 20x20 cm 140.

Illúzió I. – 2021, gyapjú, pamutt, szálkihagyásos, szövött, festett, 29x29 cm 
Illusion I. – 2021, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 29x29 cm 142.

Illúzió II. – 2020, szálkihagyásos, szövött, 21x18 cm 
Illusion II. – 2020, wool, cotton, wood,  thread omitted textile, 21x18 cm 143.

Illúzió III. – 2021, szálkihagyásos, szövött, 21x29 cm 
Illusion III. – 2021, wool, cotton, wood, thread omitted textile, 21x29 cm 144.

Urbánium, avagy Mikrokozmosz – 2018, gyapjú, szálkihagyásos, szövött, 18x12 cm 
Urban or Microcosm – 2018, wool, wood, thread omitted textile, 18x12 cm 146.

EU Parlament – 2011, gyapjú, pamut, szálkihagyásos, szövött, festett, 20x35 cm 
EU Parlament – 2011, wool, cotton, thread omitted textile, 20x35 cm 148.

kneiszponthu – 2019, gyapjú, pamut, szálkihagyásos, szövött, 20x20 cm 
kneiszdothu – 2019, wool, cotton, thread omitted textile, 20x20 cm 154.

QR – 2019, gyapjú, fémszál, üveg, fa, szálkihagyásos, szövött, 20x20 cm 
QR – 2019, wool, glass, metal fiber, wood, thread omitted textile, 20x20 cm 154.
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A Körmendi Galéria korábbi kötetei
(válogatás)

https://mek.oszk.hu/07200/07221/07221.pdf
https://mek.oszk.hu/07300/07362/07362.pdf
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/07300/07354/07354.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07220/07220.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07203/07203.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07226/07226.pdf
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/07200/07232/07232.pdf
https://mek.oszk.hu/07300/07361/07361.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07196/07196.pdf
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/07200/07252
https://mek.oszk.hu/13700/13703/13703.pdf
https://mek.oszk.hu/07300/07355/07355.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07184/07184.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07175/07175.pdf
https://mek.oszk.hu/05700/05732/05732.pdf
https://mek.oszk.hu/20400/20428/20428.pdf
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/07200/07209/07209.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07184/07184.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07210/07210.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07267/07267.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07240/07240.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07224/07224.pdf
https://mek.oszk.hu/07100/07184/07184.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07283/07283.pdf
https://mek.oszk.hu/07200/07247/07247.pdf
https://mek.oszk.hu/13700/13706/13706.pdf
https://mek.oszk.hu/07300/07359/07359.pdf
https://mek.oszk.hu/22300/22395
https://mek.oszk.hu/21300/21382/21382.pdf
https://mek.oszk.hu/21800/21820/21820.pdf
http://mek.oszk.hu/22200/22234/
https://mek.oszk.hu/21500/21502/pdf/21502_1.pdf
https://mek.oszk.hu/19100/19140/pdf/19140_2.pdf
https://mek.oszk.hu/19100/19140/pdf/19140_1.pdf
https://mek.oszk.hu/22000/22064/22064.pdf
https://mek.oszk.hu/22000/22063/
https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partner=PARTNER0073
https://mek.oszk.hu/07100/07184/07184.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08748/08748.pdf







