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H A U S E R A L B U M ( 2 0 0 4 ), R É S Z L E T

Hauser vonzódik a jelentéktelen, „nem fontos” tárgyak és jelenetek iránt. Ezek a hétköznapi szituációk, semmiségek
a szövéstõl, vagy az új összefüggésekbe helyezésüktõl megváltoztatják eredeti értelmüket, elkezdenek másról szólni,
mint ami látszik rajtuk, mint amire az elsõ pillanatban gondolna nézõje. Ilyen például a két képbõl álló „Reménység”
elálló fülû kislegénye, mögötte hatalmas árnyékkutyával (hintalóval?). Ezek az apró, tondó formájú képecskék
egyidõben tudnak nyomasztóak lenni és boldogságot sugározni. Talán még jellemzõbb példa az 1999-es „Toll”, ami
egy szép, nagyméretû, organikus eredetû madártoll ábrázolása kárpiton. Nyilvánvalóan az eredeti tárgy is
természeti szépség, a tökéletesség, funkció, harmónia mintapéldánya. De azért önmagában nem egy világmegváltó
téma. Hauser két méterszer egyötvenes gobelinjén mégis az lesz. Kicsit borzas, lehet, hogy írni is lehetne vele,
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mint indián a fülem mögé tûzhetném, de valójában toll a fületekbe. Szóval kétségkívül többértelmû mûdarab.
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H A U S E R A L B U M ( 2 0 0 4 ), E X C E R P T

Hauser is apparently attracted to unimportant and insignificant objects and scenes. By being woven, these trifles
and everyday situations are put in new contexts, change their original implications, and start to represent something very different from what they seem to suggest at first glance. This is what happens in Hope, composed
of two pictures: a young lad with sticking ears, behind him the shadow of a huge dog, or of a rocking horse perhaps. These little tondo-formed pictures are depressing, and they are beaming with happiness at the same
time. Maybe an even more typical example is Feather (1999) which is the representation of a fine large-sized organic feather on tapestry. The original object, too, must have been a natural beauty, prototype of perfection,
function and harmony. Yet it is no world-shaking subject at all. However, on Hauser’s 200x150 cm tapestry it
will be. A bit dishevelled, perhaps one could even write with it, if I were an American Indian warrior I could fix
it behind my ears, or it just ruffles your feathers. No doubt, it is a work with several meanings.
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JÓRY JUDIT

HIMNUSZ MINDEN IDÕBEN

„A T Ü K Ö R A Z A S S Z O N Y, A F E G Y V E R A F É R F I L E L K E”

LÉLEKTANI MOZAIKOK

Hauser Beáta gobelinje len-alapú, finoman színezett, nagyméretû négyzetekbõl, téglányokból szövõdik. Számos momentum, gondolat, asszociáció és eikon-kép sorakozik
a kárpiton, a gobelin képtáron. Ez a modern ikonosztáz,
XX. századi szövött fal olyan is, mint egy filmsorozat, fotósorozat (kontakt fotó). Így a nézõ egyszerre figyelheti ezeket
a képeket, piktogramokat, a mûvész emlékeinek, múltjának
s jelenének szerves lenyomatait, õrzõit. Az ikonosztázon,
a görög s orosz ortodox templomok falán, az ikon (eikon)
Mária a szentek s angyalok megjelenítõje, és a hódolat kifejezõje. Áldást kérõek ezek a szentképek. Így, ha etimológiailag
megállnánk az áldás szónál, akkor az inspiráló mû, a Himnusz áldás szava is felvetül. Így a gobelinmûvész képei, ikonjai
is áldást kérõek. A Himnusz mellett, vagy avval párhuzamosan ez a mû egy szövött napló, szövött híradás, és jegyzet,
feljegyzés ejtett gondolatokról. Egy ikonosztáz, ahol a tudattalan, a gyerekkor s – a jelen – a felnõttkor félelmetes vagy
szelídített alakjai sorakoznak. S így továbblépve a történelem
s a magyar kor útvesztõi, labirintusai s annak alakjai sejlenek fel. A magyar múlt s a magyar valóság fantomalakjai. A gobelinszövõ, a mûvész szövés közben (s tervezés
közben is) rejtõzködve figyel, elmélyül, s így emlékeibe s a múltba temetkezve és a jelen jelentéseivel küszködve szövi

A RAJZ ÉS A RENDSZER

A mûvész eredeti elképzelése szerint egy nyomott anyag hasonmását akarta létrehozni a kárpiton. Tervezés közben,
s a szövés közben is elõtört gyerekkori szenvedélye, a rajzolás. A rajzolás és a gobelinszövés kontaminációja
kihívó feladat volt a mûvész számára. A rajz nélkülözhetetlen eszközei mellé: kréta, vörös festék, pasztell, toll,
szén, metszõtû, ezüstvesszõ, grafit – ezúttal a lenfonal és a gyapjúfonal sorakozik fel. Hauser Beáta vékony
vonalakkal átszõtt vázlatai után a gobelinen fonallal rajzol. Az egyforma méretû téglalapok s azok elrendezése
határozott rendszert mutat. A len-alapanyagú téglalapok a lenfonalak sajátossága miatt véletlenül és szándé-

HIMNUSZ

I

HYMN

I

1996

GOBELIN

I

210×150 CM

napról napra önmarcangoló, töprengõ analizáló és boncolgató lélektani mozaikját, textil téglatesteit (téglalapjait).

koltan is különbözõ árnyalatúak, s eltérõ hangulatúak. Távolról szemlélve az enyhe egyenetlenség, finom különbözõség is sajátos rendszert mutat. Tény, hogy a háttéranyag formai és anyagválasztási egysége – a méret,
a sorok és a számok ismétlõdése biztonságot, biztos fogódzót, kiindulópontot és megalapozott hátteret mutat.
Megnyugtató még a téglányokban található anamorf (vagy absztrakt) formák aránya – méreteinek hasonlósága.
Így messzirõl jelek látszanak, egy soha nem ismert írás elemei, egy ismeretlen jelrendszer, jelsor, betûsor, képsor.

A MEGFEJTENDÕ FORMÁK

FÉRFI JELEK, ÁLLATALAK, LELETEK ÉS AZ ÁTJÁRÓ

Az agyban, a gondolatokban s a terveken a mûvész különös, alaktalan, anamorf formákat álmodott, képzelt,

Hauser Beáta a történelem szálait is beleszövi munkájába, de úgy tûnik, hogy sajátos módon a magyar folklór

tervezett és szõtt meg. Ezek a határozatlan körvonalú, formátlan alakzatok, motívumok némi fantáziával furcsa

hangulatából s a magyar nép eredetének kutatásaiból – talán nem is tudatosan – felhasznál elemeket. Harcosai,

képzõdményekké, konkrét alakokká, tárgyakká alakulnak. Különös metamorfózis történik az agyban. Mindenki

katonái, páncéldarabjai, mozgó köpenyei és ruhadarabjai talán táltosok, mágusok, sámánok, garabonciások,

azt lát bele a látszólag nonfiguratív formákba, amit akar. Így pszichológiai tesztként is mûködik a mûvész tex-

héroszok vagy királyok tulajdonai. A drapériák lehetnek királyi köpenyek: „…a király bûvös köpönyege megvédi viselõ-

tiltáblája. A téglányok megfejtésére ingerlik a nézõt. A híres pszichodiagnosztikus eljárás, projektív teszt, a tíz-

jét a golyóktól… ha más hordja, akkor mindig a király közelében kell tartózkodnia…” – ez is jele a királyi méltóság

táblás Rorschach-teszt alaktalan figurái is felötlenek a fantáziában (bár azok kettõzött alakzatok, ikeralakzatok,

mágikus, szakrális voltának (Róheim Géza). A mûvész állatalakjai: démonok, sárkányok, karvalyorrú ragadozó

sajátos diptichonok), amelyeket a klinikai diagnózisok mellett a kreativitás, a tehetség, a beleélés merészségé-

madarak, halálmadarak, vagy a testi erõ és férfiasság meg-

nek, a képzelõerõ gazdagságának megállapítására használnak. Ezek segítségével derül ki, hogy ki mennyire

jelenítõi, olyan táltosok, amelyek a csõdör (paripa) és a bika

fantáziadús és mit lát a tükröztetett alakzatokban, ikermûvekben. Hauser Beáta textiltesztjei nem ikermûvek,

metamorfózisából jöttek létre. A folklorisztikus magyará-

hanem önálló képzõdmények, szinguláris formák. De éppúgy, mint pszichológiai rokonaik, érdekes játékként,

zatok mellett természetesen kézenfekvõek a mûvész által

gondolati kalandként, megfejtésre sarkalló modellként mûködhetnek.

is említett leletek felmutatásai. Azok az ásatási leletek,
archeológiai jelek, amelyek a múlt, a történelem, a háborúk,

A SZÖVÉS EGYEDISÉGE, A SZÍNEK ÉS A JELEK

A félsoros fektetett szövésmód a mûvész gyakori, szinte
állandó alkalmazása. Különös megoldásokat enged
meg szövés közben ez a metódus (metodika). Érdekes
megfigyelni a szövés felületét. A hagyományos, az
ortodox szövés erõsen korlátozza az alkotót, míg a félsoros fektetett szövésmód több engedményt és lehetõséget kínál. A minden mûvészben tetten érhetõ exhibicionizmus ebben a periódusban rejtõzködéssé, állandó
figyelemmé és folyamatos viviszekcióvá, lélektani vizsgálattá válik. A gobelin len-alapszíne primeren meghatározó. Ez a különös selymes fényû, finom tapintású,
hûvös anyag különbözõ árnyalataival, finom színeltéréseivel, alig észlelhetõ különbözõségeivel megnyugtató színvilágot és felületi gazdagságot eredményez.
A len a gobelinen a földet, a termõtalajt, az anyaföldet
is jelöli. Hangsúlyozott a kék szín használata. A bukott
angyalok kékje, a víz, a tenger, az ég, a távlatok kékje
– drágakövek kékje dominál a kárpiton. A kék színek
között organikus barnák, szürkék s okkerek ismétlõdnek többféle árnyalatban. Néha kevés sárga is beszûrõdik, és méregzöld, mohazöld, fûzöld színek látszanak.
Egy szép formájú, lilás-bordó, ciklámenszínû folt, mint nyomatékosító elem kettõzõdik, ismétlõdik, s intenzívebben újra visszatér. A kárpit elrendezése harmonikus. Feltûnõ, hogy az egységesebb, zártabb, befelé forduló

a csaták vagy a családi élet rekvizítumaiként húzódtak,
temetõdtek, süllyedtek a földbe. Érdekesen kapcsolja össze
a két problematikát Györffy István néprajzi kutatásának
egy részlete: amikor is „a táltos meglátja a földbe rejtett
kincset”. Távolabb egy talányos átjáró, diadalív vagy kapu
– a lét–nemlét kapuja látszik.
NÕI JELEK

Egyre gyakoribbá válnak a nõi jelek, nõi rekvizítumok. A férfidíszek után egy ciklámenszínû táncoló figura erotikus részletével határozottan nõi alak. A koszorú, rondó vagy hajfonat
szép, rejtélyes jelentésû. A koszorú lehet laurus vagy aranyfonat, lehet angyalok koszorúja, szakrális tárgyak körülölelõje, vagy szorosra font hajág. A szép ívû barokk ezüsttükör és egy tömörebb paraszttükör, a speculum
a hiúságot s az igazságot egyaránt jelképezi, tükrözi. A Prudencia, a bölcsességet megszemélyesítõ nõalak kezében
tükör látható. Szt. Pál a tökéletlenséget jelzi tükörrel: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk…” (Ko.I.13,12)
Róheim Géza, a századelõ szellemi életének izgalmas és invenciózus alakja tükröt tart az ember elé, az olvasó elé.
Kedvelt témája a tükör varázslat. Õ írja le: „A tükör a nõ lelke.” „…ezt a mondatot, hogy az asszony lelke a tükör,
kínai betûkkel belevésve számos bronztükör hátlapján megtalálják (…) A tükör az asszony, a fegyver a férfi lelke.
Ha a tükör eltörik, széttörik a házasság is. Japánul azt mondják: - Hakyo no tan (nageki) – a törött tükör fájdalma –
válás.” A loretói liturgia szerint Szûz Mária az igazság tükre. Nõi jelképként értelmezhetõk a drapériák s a büsztök.
A HÉTKÖZNAPOK HIMNUSZA

tömör formák keretként ölelik körül a mû belsejében található, forrongóbb, expresszívebb, végletesebb meg-

A figurák a megállított mozgást, a megakasztott gondolatot, a megállított idõt is jelzik. A már felsorolt, színesre

oldásokat. Az alsó sorok ábrái megalapozzák a kárpitot, biztos bázist, alapot kínálva. Gomolyagok, õsmagok, eruptív

szõtt elemek régi korok reprezentánsai és a ma, a század utolsó éveinek ismert alakjai. Hauser Beáta szövött

képzõdmények, rétegzõdõ szinklinális területek, tengerrészletek a természeti elemeket idézik. Organikus

himnuszán, himnikus színterén az álló idõ, múlása egyaránt látszik, és a mindennapok s a mindennapi gondolatok

természetdarabok ezek. A felsõ sorokban megjelennek az élõ alakok és egyre gyakoribbá válnak.

fõszereplõi sorakoznak fel hódolásra, utolsó meghajlásra egy ezredvégi epilógusban.

J U D I T
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HYMN FOR ALL TIMES

”THE MIRROR IS THE SOUL OF A WOMAN, THE WEAPON THE SOUL OF A MAN”

PSYCHOLOGICAL MOSAICS

Beáta Hauser’s Gobelin entitled Hymn is composed of linenbased, finely-coloured, large-scale squares and oblongs.
Ranging across its surface, this Gobelin gallery, there are
many moments, thoughts, associations and iconic images.
Indeed, this is a modern iconostasis: a 20th-century woven
wall that is like a film serial or photograph series (contact
photos). The viewer can thus simultaneously observe these
images, pictograms, the organic imprints and records of
the artist’s memories, past and present. In an iconostasis in
a Greek or a Russian Orthodox church, icons portray Mary,
the saints and the angels, and express reverence. These
sacred images are prayers for blessings. If we pause at the
etymology of the word blessing, we might note that the same
word appears in the National Anthem, a hymn, which had
inspired Hauser. Thus the images and icons of the artist’s
Gobelin are also prayers for blessings. In addition to, or in
parallel with, being a hymn, this work is a woven diary, message, record, and a memo of hidden thoughts. It is an iconostasis where the unconscious with its frightening or tame
figures from childhood and present adulthood is displayed.
Thus progressing, the labyrinths and figures of history, of
the Hungarian past and present reality transpire. The Gobelin
weaver, the artist, while weaving (and designing), observes from a hidden place, contemplates, and thus,
burying herself in her memories and past, struggling with present phenomena, weaves from day to day her
self-tormenting, contemplative, analytic and dissecting psychological mosaics and textile rectangles.
THE DRAWING AND THE SYSTEM

The artist’s original concept was to create a likeness of printed material in the Gobelin. During design and weaving,
she was captured by her childhood passion, drawing. The impact of drawing and Gobelin weaving on one another was
a challenge for the artist. Essential implements of drawing – chalk, red paint, pastels, pen, charcoal, engraving
needle – are now eked out by linen and wool thread. After making sketches woven through with thin lines, Beáta
Hauser drew her Gobelin with her threads. Its equal-size rectangles and their arrangement make up a definite system.
Because of the properties of linen threads, the linen-based rectangles are accidentally and purposely different in
tone and mood. Viewed from a distance, the slight unevenness and fine differences also produce a system of their own.
The unity of the forms and materials of the background, the repetition of sizes, lines and numbers, produce certainty,
points of reference, points of departure, and a solid foundation. The proportions and similarity of the sizes of the
anamorphic (or abstract) forms of the rectangles are also reassuring. Thus, from a distance, signs, the elements
of an unknown writing, an unknown signs system, a row of symbols, a row of characters, a row of images can be seen.

SHAPES TO BE DECIPHERED

MALE SYMBOLS, ANIMAL FORMS, FINDS AND THE PASSAGEWAY

In her mind, thoughts and design, the artist dreamed, conceived, designed, and wove unusual, shapeless, anamorphic

Beáta Hauser also weaves the threads of history into her work, and it seems that in her own way she uses – perhaps

forms. These formations and motifs, with their indistinct outlines and shapelessness, are transformed by the

unconsciously – elements of Hungarian folklore and research into the origins of the Hungarian people. Her warriors,

imagination into strange figures and definite shapes and objects. A strange metamorphosis occurs in the mind.

soldiers, pieces of armour and helmets, moving cloaks and garments may belong to shamans, magi, wizards, heroes

Everyone can see whatever she or he wants to in these non-figural shapes. The imagination conjures up the shape-

or kings. The drapery may be a royal cloak, “… the king’s magic shroud that protects its wearer from bullets… if it

less figures of the famous psycho-diagnostic procedure, the Rorschach projective test with its ten inkblots

is worn by someone else, he must always remain close to the king….“

(although these are doubled, twin images, diptychs of sorts), which, besides their application in clinical diagnosis,

– this is also a sign of the magic, sacred nature of royal greatness

are also used to determine creativity, talent, depth of empathy, and richness of visualisation. They demonstrate

(Géza Róheim). The artist’s animal forms: demons, dragons,

how imaginative a person is and what he or she sees in the mirror-image forms. Beáta Hauser’s textile tests are

sparrow-hawks, screech-owls, or the expressions of bodily strength

not twin-forms, but solitary formations, singular shapes. But just like their psychological counterparts, they function

and masculinity, shamans created out of the metamorphosis of

as interesting games, thought adventures and models encouraging deciphering.

a stallion or a bull. Besides folklore interpretations, there are clear
indications of findings mentioned by the artist. These are exca-

THE INDIVIDUALITY OF THE FABRIC, COLOURS AND SYMBOLS

The artist frequently, almost constantly, employs the half-pass, low-warp technique of weaving. This method
permits unusual effects to be achieved. It is interesting to inspect the surface of the fabric. Traditional, orthodox
weaving severely restricts the creator, while the half-pass, low-warp technique gives more scope and freedom.
The exhibitionism which can be detected in every artist now turns into concealment, constant alertness and
continuous vivisection and psychological self-examination. The basic linen colour of the Gobelin is the prevailing
colour. This unusual satin sheen, fine-touch, cool material, through its various shades, subtle colour differences, hardly-noticeable variations, creates a reassuring colour scheme and surface richness. In the Gobelin,
linen signifies land, soil and Mother Earth. Blue is very much in evidence. The blues of fallen angels, of the

vation finds, archaeological remains of the past, of history, wars,
battles or family life buried and hidden in the ground. A detail of
the anthropological researches of István Györffy, ’’the shaman
seeing the treasure hidden in the ground”, draws together the
problems of the imagery interestingly. Further afield, an arch
or a gateway, the door between life and death opens up.
FEMALE SYMBOLS

Female symbols and requisites appear increasingly frequently.

Madonna’s cloak, of the water, the sea, the sky,

After the male ornaments, a cyclamen-coloured dancing figure

of perspectives and precious stones dominate

with erotic details is decidedly female. The wreath, crown, rondo

the tapestry. Between the blues, organic browns,

or hair plait are beautiful and mysterious. The wreath could be

greys and ochres are repeated in many hues.

a laurel or gold plait, it could be an angels’ wreath, the encase-

Occasionally a little yellow also peeps through,

ment of a sacrificial object, or a tightly-woven lock of hair. A finely-arched baroque silver mirror and a more compact

and there are also ivy, moss, and grass greens.

peasant mirror symbolise both vanity and truth. A mirror is seen in the hand of Prudence, the female figure

A finely-shaped, purple-maroon, cyclamen-

personifying wisdom. St Paul indicates imperfection with a mirror. „We see but in a glass darkly…” (1 Cor 13:12).

coloured patch, as an emphasising element,

Géza Róheim, an exciting and inventive figure of the turn of twentieth century, was someone who held a mirror

doubles and multiplies and returns more inten-

to man, the reader. His favourite theme was mirror magic. He writes: „ The mirror is the soul of a woman.”,,…

sively. The layout of the Gobelin is harmonious.

this sentence, that the soul of a woman is a mirror, is found engraved in Chinese characters on many bronze

The more unitary, closed and inwardly turned

mirrors… The mirror is the soul of a woman, the weapon the soul of a man. If the mirror breaks, so also does the

solid shapes provide a strong frame embracing

marriage. In Japanese, it is said ’Hakyo no tan (nageki)’ – the pain of a broken mirror is divorce.” In the Litany of

the more turbulent, expressive and extreme

Loreto, the Virgin Mary is the mirror of justice. Draperies and busts can also be interpreted as female symbols.

effects in the interior of the work. The figures of
the lower rows from a base, a sure foundation

HYMN TO EVERYDAY LIFE

for the work. Clouds, primeval eggs, eruptive for-

The figures also convey a sense of movement arrested, thought and time suspended. The colourfully woven

mations, stratified synclinal areas and sea-like

elements already mentioned are the representatives of past ages and figures of our time, the last years of

scapes evoke the natural elements. These are

the twentieth century. In Beáta Hauser’s woven hymn, hymnic theatre, both arrested and passing time are

organic pieces of nature. In the upper rows, living

apparent, and the principal players in everyday life and everyday thoughts line up to pay their respects, and

figures appear with increasing frequency.

give a last bow in an end-of-century epilogue.
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CSEH BORBÁLA

VÉGÜL GOBELIN

A „Végül” címû gobelin egy alkotói életút szakmai és szellemi állomása – összegzés és egyben a további mûvészeti program irányának kijelölése. A textil a gobelin hagyományos technikáját egyéni
módon fejleszti tovább. Az úgynevezett „fektetett” technika miatt
hullámzó felület jön létre, amely az anyagszerûséget és a grafikai
ábrázolást egységbe fogva dekoratív hatást nyújt. A forma és a kivitelezés szinte játékos könnyedsége erõs hatású, elmélyült szemlélõdésre ösztönöz. A textil erõs gondolatisága ekképpen szinte
magához vonzza a szemlélõt és elvezeti a hosszú felfedezõ úton
a mûvész szándéka szerinti végsõ ponthoz, a teljesség egységéhez.
VÉGÜL marad az anyag fegyelme, a technika alázata és a bölcsesség

csendje – a lélek és a szellem kétségei egy pontban találkozva az
alkotás erejében lelik meg válaszukat.
Nem kell kivasalni, kinyújtani s a szövõszálakat is elég visszahajtani – a textil élõ struktúráját nem kell szépítgetni. A szépség
a mû élõ valósága.
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FINALLY, GOBELIN

The Gobelin entitled Finally is a professional and intellectual station
in a creative life – it is a summation and an indication of the direction a new artistic programme. The textile means an idiosyncratic
development of the traditional Gobelin technique. As a result of the
so-called “low-warp” technique an undulating surface is achieved,
which, by uniting materiality and graphic representation, provides
a decorative effect. The almost playful ease of the form and its realization has a powerful effect prompting deep reflection. The powerful
intellectual drive of the textile, as it were, draws to itself the viewer,
and leads her or him on a road to the final point according to the
intention of the artist – the unity of wholeness.
FINALLY, what remains is material discipline, the humbleness of craftsmanship and the silence of wisdom – the doubts of mind and soul meeting in a single point to find their answer in the power of artistic creation.
The textile need not be ironed out, stretched, and it is even enough
to tuck the threads – its living structure needs no beautification.
Beauty is the living reality of the work.
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