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Genesis is the first book of the Bible.
Nothing comes to existence by itself without a creating intelligence, intention, plan and
power. The artists continue the miracle of the Genesis.

Genezisen a Biblia első könyvét értjük, a Teremtés könyvét.
Valljuk, hogy önmagából nem lesz semmi, ha nincs teremtő értelem, szándék, terv és
kivitelező erő. A Genezis csodáját folytatják a művészek.

There is a statement in the letter of St. Paul addressed to the Romans which can be accepted
by everybody, believers and non-believers alike: “hope does not disappoint” (Rom 5,5)
Although the second half of this statement is addressed to Christians only: “because the
love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to
us”. There are a lot of things that can disappoint us during our life: people, unfulfilled wishes
or dreams and even our friends. Only hope cannot disappoint us.
Some may say to show optimism: “Hope will die last…”
Hope is a yearning desire focussed on the future. It is based on the firm belief that there
is a future! Hope opens the way to freedom, recovery, development, trust, admittance and
resurrection…
Everybody has the right for hope.
There is no situation, no depth of feeling from where hope does not indicate a way out.
Kant asked: “What should I hope?” Depending on the philosopher, the answer can be
different: it can be happiness, immortality, moral progression or transcendence.
Art is incarnated hope. The pictures, statues, textile artworks, the colours, the lines all prove
that the artist has not been disappointed by hope. The exhibitions – including the present one
– confirm to the visitors, but also to the artists that serving this hope is not only a purpose in
itself, but also a benefit for society, for mankind.
It is great to have artists, although it is probably impossible to please everybody with every
single piece of art; however, it is certain that artists try to touch the soul of their audience, and
strengthen their hope, rather than undermine it (unlike many other aspects of contemporary life).
This is expressed beautifully in the old tradition of the Catholic Rosary Prayer in which we
beseech God to “strengthen our hope”. For us this means redemption. May each piece of art
displayed here help us get closer the source of hope, to God!

Pál apostolnak a Rómaikhoz írott levelében van egy olyan kitétel, amit akár hívő valaki, akár
nem, bizalommal fogadhat: „a remény nem csal meg” (Róm 5,5).
Igaz a folytatása már kifejezetten a hívő keresztények számára mond valamit: „mert Isten
szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által” (teljes 5. vers). Sok minden megcsalhat minket ebben a tekervényes útján haladó életben: az emberek, a vágyaink, az álmaink,
sokszor még a barátaink is. Egyedül a remény nem. Valaki azt hangoztatja optimizmusa kifejezésére: „a remény hal meg legutoljára…”
A remény a jövőre irányuló olyan sóvárgó vágyakozás, aminek van biztos alapja: az hogy van
jövő! A remény utat enged a szabadulásnak, a gyógyulásnak, a kibontakozásnak, a bizalomnak,
a bebocsátásnak, a feltámadásnak…
Az embernek joga van reménykedni; nincs olyan élethelyzet, mélypont, gödör, amelyből
nem mutatna kiutat a remény.
Kant megkérdezte: „Mit szabad remélnem?” Filozófustól, gondolkodótól függ, mit válaszol erre.
Boldogságot, halhatatlanságot, erkölcsi előrehaladást, transzcendenciát. A művészet a megtestesült remény.
A képek, a szobrok, a grafikák, a gobelinek, a színek, a vonalvezetés, az elrendezés, az egészen egyéni kifejezésmód mind-mind arról tanúskodnak, hogy a művészeket nem csalta meg
a remény. Egy-egy kiállítás – mint ez a mostani is – abban erősíti meg a látogatót, a nézőt, de
magukat a művészeket is, hogy ennek a reménynek a táplálása, szolgálata nem öncél, hanem
a társadalom, az emberiség haszna.
Jó, hogy voltak és vannak művészeink; nem biztos, hogy mindenkinek minden alkotásuk
tetszik, de az biztos, hogy kísérletet tesznek a másik ember lelkébe hatolni és a reménységet
növelni, nem elkeseríteni (ilyen tényezőkből sajnos sok van a mi világunkban), hanem ellenkezőleg: növelni a reményt.
Szép kifejezése ennek az a régi hagyomány, amely a katolikusok rózsafüzér imádságát bevezeti:
„aki reményünket erősítse!” – Számunkra ez a megváltás. Segítsen közelebb a remény forrásához minden alkotás, amelyet itt láthatunk!
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HOPE is a fundamental attribute of life, the driving force of human action.
Hope is preceded by FAITH which forms the basis of Hope.
One may lose faith in people, but
Faith in the Almighty God is unfailing!

A REMÉNY az Ember éltetője, cselekedeteinek motorja!
A Reményt megelőzi a HIT, ami a remény alapja,
Az embertársakban való hit megcsalatkozhat.
De a Mindenható Istenben való hit, az biztos!

Because God created the Universe and Man in it as an act of love, and sent his Son to Earth in
order to be a human being – one of us.
As true God and true Man, Jesus took all the crime of the world and willingly gave his life for
the redemption of our crimes so that we could enjoy eternal happiness – a gift of God’s grace.
During his 33 years in this world Jesus exemplified the happiness of human life, the secret
of which is LOVE.
Let altruistic love, always seeking to benefit others, be the motor of all our thoughts and deeds!
The power to drive this can only be given by God who stays with us and is present in the Bread
and Wine of the Eucharist providing us with our daily spiritual food until the end of world.
Our happiness can only be complete if we live in Him, united with Him and if we think and
act according to His teachings.
For 2000 years Christian hope has been based on God who created Heaven and Earth, and
created man in His own image and likeness, and gave him free will which man can even use
to turn against his creator. And this may cause man’s downfall, if he refuses the mercy of God.
“O Lord, our heart is restless until it rests in you”, we profess together with St. Augustine.
But even before Christ, one of the psalmists of Israel who believed in one true God proclaimed:
Beatus vir, qui sperat in eo. Happy is the man who trust in Him (Psalm 33).
In 2021, in the Christian-spirited European culture we remember Dante, the prophet of Hope,
whom Europe considers, without a doubt, to be one of its greatest poets and most outstanding philosophers.

Mert Isten a Világmindenséget és benne az embert szeretetből teremtette, és szeretetből
küldte el a Fiát a földre, hogy emberként testet öltsön, egy legyen közülünk.
S mint valóságos Isten és valóságos ember magára vette a világ bűneit és önként az életét
adta a bűneink megváltásáért, hogy részese lehessünk az Isten örök boldogságának.
A földi életének 33 éve alatt példát adott a boldog emberi életre, amelynek titka a SZERETET.
Az önzetlen, a másik javát kereső szeretet legyen minden tettünk és gondolatunk motorja!
S ehhez az erőt csak Istentől kaphatjuk, aki szeretetből köztünk maradt a Kenyér és a bor színe
alatt, az Eucharisztiában, hogy lelki táplálékunk legyen mindennap a Világ végéig.
Az ember öröme akkor lesz teljes, ha Ővele és Őbenne élünk, ha Őáltala gondolkozunk és
cselekszünk!
A 2000 éves kereszténység reményének tehát Isten az alapja, aki az Eget és a Földet alkotta, és fenntartja, aki az embert a saját képére és hasonlatosságára alkotta és szabad akarattal
ruházta fel, amellyel szembefordulhat a teremtőjével is… S ez a vesztét okozhatja, ha az isteni
irgalmat is visszautasítja…
Az ember szíve „nyugtalan, míg Benned, Istenem meg nem pihen”– valljuk Szent Ágostonnal együtt. De már Krisztus előtt, az egy igaz Istent valló Izrael zsoltárosa is hirdette:
Beatus vir, qui sperat in eo. Boldog az az ember, aki Őbenne bízik (33. zsoltár).
2021-ben, az idei évben a keresztény gyökerű európai kultúrkörben Danté-ra emlékezünk,
a Remény prófétájára, akit a halála óta eltelt 700 év vitathatatlanul, Európa egyik legnagyobb
költőjének, kiemelt gondolkodójának tart.

This year the motto of the 52 nd International Eucharistic Congress is
“All my springs arise from You!”
Thus, the spring of LIFE is the Almighty God!

Az idei 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata:
Minden forrásom Belőled fakad!
az ÉLET forrása, tehát, a Mindenható Isten!
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All forms of ART, – music, literature and fine arts – can bring this truth closer to people than
theology can, because art effects emotions and the intellect at the same time.
Fine arts have an immediate impact through visual comprehension, unlike music and literature which require more time to appreciate. However, understanding and enjoying the messages of fine arts at a deeper level is also more time-consuming.
Therefore, fine arts play a role just as important in the International Eucharistic Congress
as in the religious-spiritual development of mankind. Within fine arts, textile-art has a special
significance. It requires more time than painting or graphic art, as both the preparation and
the execution are highly elaborate processes.
This exhibition displays the works of sixteen excellent textile artists.
Many thanks to the organising artist, Enikő Orient, who selected and invited the artists, and
thanks to the artists who contributed to the exhibition with their powerful, radiant works of art.
The exhibition displays a unique harmony of distinct voices composed by the individual
artists with diverse backgrounds and careers, and although the tonality of their melodies is
different, they all arise from the artists’ deep faith in God and together they create a strong
synergy.
The different materials and techniques used in the artworks radiate God’s love and His
personal care and guidance as experienced by the artists, and reflect the boundless joy which
arise from being united with Him.
God’s eternal peace, light, harmony, dynamic force and deep silence can be felt in all the
works. The wishes and dreams of Man envisioned by the artists appear as reality in these masterpieces.

24 nd July 2021
(Festival of St. Kinga, Hungarian Princess and
Polish Queen), Budapest
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Ezt az igazságot a MŰVÉSZET minden ága, a zene, az irodalom és a képzőművészet egyaránt,
a teológia tudományánál közelebb tudja hozni az emberhez, mivel az érzelemre és az értelemre egyszerre hat.
Ezért a Művészet, főképpen a vizuális képzőművészet, amely egyszerre jeleníti meg az üzenetét, amelynek megismeréséhez nincs szükség hosszabb időtartamra, mint a zene és az irodalom esetében. De kétségtelenül kívánja az időt a képzőművészet is az üzenete mélyebb
felfogásához és élvezetéhez!
Mindezért nagy jelentőségű a képzőművészet szerepe a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus számára éppen úgy, mint az emberiség szellemi-vallási fejlődése számára általában.
A Képzőművészeten belül is sajátos jelentősége van a textil-művészetnek, amelynek elkészítése sokkal időigényesebb folyamat, mint a festészet vagy a grafika. Tehát nemcsak a megfogalmazásban, az előkészítésben, hanem a megjelenítés is hosszabb időn át nagyobb elmélyülést kíván.
A jelen kiállításon 16 jeles hazai textil-művész mutatkozik be.
Köszönet a szervező művésznek, Orient Enikőnek, aki kiválasztotta és felkérte őket, és köszönet a művészeknek, akik felismerték az együttes megjelenítésének páratlanul erőteljes sugárzását, és örömmel vállalkoztak a közreműködésre.
Így jött létre a kiállításon látható és hallható egyedülálló koncert, ahol a különböző egyéniségek, különböző családi háttérrel és életúttal rendelkező művészek különböző hangnemben,
de valamennyien mély Isten-hittel megszólaltatott dallamai és szólamai egymást erősítik, kiegészítik színezik a különböző anyagok és technikák adta hangszínezetek boldogan sugározzák megtapasztalt isteni szeretetet, Isten személyes törődését, azt a határtalan örömet, amelyet az Ővele való életközösség jelent.
Valamennyi alkotásból Isten földöntúli Békéje, Fénye, Harmóniája, dinamikája és mély csendje
árad. Az Ember vágyait, álmait beteljesítő látomások, mint realitások jelennek meg a remekművű esztétikai alkotásokon!
Budapest, 2021. július 24.,
Szent Kinga magyar királylány és
lengyel királyné ünnepén
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ARDAI ILDIKÓ
ardai.ildiko@t-online.hu

Égszakadás – négy nyüstös kilim, rackagyapjú
Thunderstorm – Four warps kilim, “racka” wool
150 x 300 cm
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BALOGH EDIT
balogedit58@gmail.com

Mária zászló
digitális nyomat, egyéni technika
Flag of the Virgin Mary
Digital print, individual technique
100 x 270 cm
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BÉNYI ESZTER
benyiesz@gmail.com
Szeretet – francia gobelin, gyapjú
Love – French tapestry, wool
100 x 102 cm

„Alattad a Föld, fölötted az Ég, benned a létra”
francia gobelin, gyapjú
“Below you the Earth, above you the Sky,
within you the Ladder”
French tapestry, wool
90 x 120 cm
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HAGER RITTA
hager.ritta@gmail.com

Fény
plasztikus felvetésű gobelin, gyapjú
Light
Plastic warp Tapestry, wool
90 x 125 cm
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JÁSZBERÉNYI MATILD
jmatild@vipmail.hu

Isten Báránya – oltár terítő
nemez, szitanyomás, gyapjú
Lamb of God – altar cloth
Felt, silkscreen, wool
110 x 135 cm
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KECSKÉS ÁGNES
+36 20 572 7895

Húsvét – gobelin, gyapjú
Easter – Tapestry, wool
57 x 70 cm
23

KELECSÉNYI CSILLA
kelecsenyics@gmail.com
Mária Rádió – talált tárgy, 4-es felvetésű francia gobelin szövés, hang MP3 lejátszóról
Radio Maria – Found object, four-warp French Gobelin weave, sound from MP3 player
30 x 23 x 16 cm

Regnum Marianum – 4-es felvetésű francia gobelin szövés, gyapjú
Regnum Marianum – Four-warp French Gobelin weave, wool
250 x 140 cm
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KÓKAY KRISZTINA
kokayk943@gmail.com
Feltámadás előtt
textilfestés, pamutvászon
Before Resurrection
Handpainted textile, cotton
137 x 180 cm

Feszület – nyomat
Corpus – Engraving
40 x 60 cm
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LÁNG-MITICZKY KATALIN
langmiticzky@gmail.com

…és beleremegett az ég
gobelin egyéni vegyes, gyapjú, sisal
…and the sky trembled
Gobelin individual mixed, wool, sisal
100 x 160 cm
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MÁDER INDIRA
mader.indira@gmail.com

„A Mindent Mozgatónak glóriája…”
haute-lisse, 5,5-ös felvetés, gyapjú, selyem
“The Glory of Him who Moveth Everything…”
Haute-lisse, 5.5 ends per cm, wool, silk
96 x 221 cm
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MAKKAI MÁRTA
makkaimarta@gmail.com
Forráscsoda – festett, szövött ikat, gyapjú
Spring of Miracles – Painted, woven ikat, wool
70 x 100 cm

Pannon forrás
festett, szövött ikat, applikált, gyapjú
Spring of Pannonia
Painted, woven ikat, application, wool
130 x 180 cm
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ORIENT ENIKŐ
eniko.orient@gmail.com

Kenyér és bor színében
textilfestés, len
Represented by Bread and Wine
Handpainting, flax
60 x 60 cm
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PÁJER EMILIA
pajeremilia@gmail.com

Víz – négy nyüstös kézi szövőszéken kézzel szövött pamut
Water – Four-warp hand woven, cotton
120 x 255 cm
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SOMODI ILDIKÓ
soildiko@gmail.com

Dicsőség tükre I.
egyéni ikat
Reflection of glory I.
Individual ikat
45 x 45 cm
39

T. DOROMBY MÁRIA
mariadoromby@gmail.com

Silentium
egyéni varrás, hőprés,
selyem, műanyag
Silentium
Individual sewing,
heat press, silk, plastic
240 x 200 cm
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VÁSÁRHELYI KATA
vasarhelyikata@t-online.hu

Cantus Avium – francia gobelin, gyapjú
Swan’ song – French gobelin, wool
100 x 200 cm
43
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