PÉRELI ZSUZSA GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
2017. május 28 – augusztus 20.

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 2017. május 28 – augusztus 20. között rendezi meg Péreli Zsuzsa
gobelinművész gyűjteményes kiállítását Hódmezővásárhelyen, a Tornyai János Múzeumban.
Péreli Zsuzsa pályája a 70-es évek derekán indult, és számos egyéni és csoportos tárlat után, a külföldi
alkotók közül elsőként neki adatott meg, hogy 2001-ben önálló kiállítást rendeztek munkáiból
a gobelin fővárosában, a franciaországi Aubussonban. Életműve arról tanúskodik, hogy a gobelin ezer
és ezer új lehetőséget hordoz, a művész kezében a leghétköznapibb tárgy is komplex értelmet nyer,
elgondolkodtat, érzelmet közvetít.
Az európai tradíciójú szövött falikárpit, a gobelin hazai fejlődéstörténetének legszebb lapjai
elsősorban Ferenczy Noémi és Péreli Zsuzsa nevéhez kapcsolódnak: előbbit a műfaj
megteremtőjeként szokás emlegetni, míg Pérelit a kortárs kárpitművészet megújítójának tartják.
A szövött falikárpit elkészítése nagy szaktudást és különleges művészi képességet, színérzéket követel
alkotójától, s talán ez az oka, hogy kevés az olyan hozzá hasonló művész, aki nemcsak megtervezi,
hanem maga szövi gobelinjeit. E tekintetben Péreli Zsuzsa szakít azzal az évszázados gyakorlattal,
amely szerint egy-egy kárpit elkészítése általában két-három mester szoros együttműködését
igényelte.
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset helyett azonban színes fonalakkal hozza létre
alkotásait. A kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások beemelésével
kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit kutatja. Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba,
amely egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó törekvésekről. Akvarelleket,
kollázsokat is készít. Az életművét végigkísérő metafizikus és szakrális témák két világ között
közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi
valóságról.
A tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tornyai János Múzeum közös
szervezésében jött létre, és 2017. augusztus 20-ig látogatható.

Látogatói információk:
Tornyai János Múzeum | H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 16.
Honlap | website: www.tornyaimuzeum.hu
Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 10.00-17.00

Letölthető fotók:
https://www.dropbox.com/sh/adfs72aa2p86d1g/AAD03zB0AhJYK7EUuEkh2OT2a?dl=0
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