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Nemezvarázs

Ősi anyag, ősi megmunkálás.

 Bulla Márta nemezelt gyapjúból formált egyedi ruhakompozíciói, dekoratív kiegészítői arról tesznek 
tanúbizonyságot, hogy a művészi kézművességnek ma is van helye, létjogosultsága 
az igényes, egyénre szabott öltözködésben.

 A pillekönnyű gyapjúpászma értő és érző kezek simítása alatt életre kel, lélegzik, néhol 
összesűrűsödik, másutt fátyolszerűen fellazul, s végül testet ölt a tervezői gondolat, megszületik a kívánt 
forma. A nemezelés mestersége sok kötöttséget s egyben nagy szabadságot is kínál művelőjének, tervezés 
és kivitelezés folyamatos kölcsönhatását igényli. Nem véletlenül kerítette hatalmába Bulla Mártát is ez az 
izgalmas, alkotásra inspiráló ősi technika, amelyben kiteljesítheti manuális készségét, szín- és formaérzékét, 
kísérletező- és díszítőkedvét. Hosszú évek következetes munkája során született meg a karakteres, színpom-
pás, a szó szoros értelmében is sokrétű öltözék kollekció, amelynek darabjai megkapóan vallanak a művész 
érzelmeiről és alkotói módszeréről: a tudatos és a véletlen elemek harmonikus egységbe rendezéséről. 

 A munkák, előadásmódjuk szerint – természetesen bizonyos átfedésekkel – két csoportot alkotnak: 
egyikben a szabad, kötetlen, játékos anyag- és motívumkezelés dominál, míg a másik oldalt a határozot-
tabb sziluett, lezárt szélek és kötött rajzú, súlyosabb díszítőelemek jellemzik. Mindkét megközelítésnek van 
létjogosultsága. A könnyed megmunkálás több szárnyalásra, improvizációs lehetőségre ad alkalmat, míg a 
kötöttebb anyagkezelés a testet követő forma kialakításának kedvez. A különböző színű és mintázatú gyap-
júrétegek összjátéka fantasztikus festői és plasztikai hatásokat teremthet. Bulla Márta él is a lehetőségekkel. 
Felszabadultan játszik, kísérletezik, színez, gyűr, lyukaszt, vág, tép és tapaszt, hagyja táncolni a szabálytalan 
széleket, hogy azután más alkalommal egy kötöttebb, fegyelmezettebb formavilágba parancsolja a rakoncát-
lan szálakat és az így születő felületeket finomrajzú tűzésekkel, gyöngyökkel, plasztikus díszítőmotívumokkal 
gazdagítsa. A ruhákhoz a látványnak nyomatékot adó stílusos kiegészítők, fantázia formálta fejfedők, nyak-
díszek járulnak.

 Az öltözék együttesekből árad, hogy alkotójuk a munka minden mozzanatát ismeri és maga végzi, 
a nemezelt gyapjúrétegek színárnyalatos, batik-hatású kézi festésétől a díszítéseknél zsinórt helyettesítő 
„nemezhurkák” sodrásán át a csipkemintát idéző, vagdalt lyuksorokig. Némelyik szabadon formált alkotás, ha 
eltekintünk eredeti funkciójától, akár fali- vagy tértextilként is megállná a helyét.

 A mostani kollekció fontos állomás a tervező munkásságában. Ideiglenes megállóhely, ami alkalmat 
ad az eddigi eredmények összegzésére, erőt, és lehetőséget nyújt a továbbgondolásra, továbblépésre.
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1993 – Csepeli Galéria (Budapest)
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Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott, s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

“A világ Isten-szőtteszőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
s néha - legszebb perceinkben -
a színéből is - valamit.”

Reményik Sándor: A szőnyeg visszája
Édesanyám emlékére
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