
C
siszár Borbála fi -
gyelmét kiskora óta 
lekötötték a művé-
szetek, kézműves 
tevékenységek. Úgy 
tartja, egy ötlet szü-

letése az egyik legvarázslatosabb 
pillanat. „Rengeteg irányból érkez-
het ez az impulzus, ez a szikra. Ezt 
követi egy izgalmas feltérképező, 
kísérletező fázis, a gondolati síkon 
lévő eszmék lefordítása, és kézzel 
foghatóvá formálása. Van, hogy a 
realitás közbeszól, és az anyag nem 
úgy viselkedik, mint vártam, ek-
kor jön az újratervezés. Ez a másik 
terület, ami próbára teszi a kreati-
vitásomat: megtalálni, hol simul a 
lehetetlen és a lehetséges közötti vá-
laszvonal, és miképpen tudom a ren-
delkezésemre álló eszközökkel meg-
valósítani az ötletet” – emelte ki.

Szitanyomás, 
hulladékmentes tervezés

Borbála elmondása szerint a Kre-
akids Stúdiónak, Babos Máthé Ré-
kának, valamint Erőss Sándornak 
kiemelkedő szerepe volt a pálya-
választásában. Mindössze ötödik 
osztályos volt, amikor elkezdett di-
vattervezést tanulni Babos Máthé 

Rékától, a szépérzéke csiszolásában 
pedig később nagy szerepet játszott 
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gim-
názium is. Ezt követően a Temesvári 
Nyugati Tudományegyetem (UVT) 
divattervezés szakán folytatta ta-
nulmányait, az alapképzése fél évét 
pedig a portugáliai ESAD Collage of 
Arts and Design-ban töltötte az Eras-
mus+ tanulmányi ösztöndíjnak kö-
szönhetően. A diploma megszerzése 
után a budapesti Printa Stúdióban 
volt szakmai gyakorlaton, ahol új 
kihívások vártak rá: a szitanyomás 
mellett a hulladékmentes tervezési 
folyamatban tudott kiteljesedni.

Mint részletezte, a szitázás (szita-
nyomás, szerigráfi a) egy sokszorosí-
tó grafi kai eljárás, amely során egy 
sűrű szövésű selyem vagy műszá-
las vászonra egy emulziót (viaszos 
réteget) visznek fel egy lesötétített 
helyiségben. Ezt követően a szitára 
ráhelyezik a mintát – ez általában 
vékony fóliára kinyomtatott fekete 
rajzolat –, majd erős fény alá he-
lyezik 8-10 percig. Azt a részt, ahol 
a negatív (fekete minta) a fény útjá-
ban áll, magas nyomású vízsugárral 
le lehet mosni a szitáról. Így amikor 
festéket teszünk a szita aljába, és 
egy spaklival végighúzzuk rajta, a 
kimosott részeken átjut a festék az 

alatta lévő felületre. Ennek a tech-
nikának az előnye, hogy számtalan 
alkalommal szitázhatjuk le az adott 
mintát.

Emellett a hulladékmentes terve-
zési folyamat több válfaját is kipró-
bálta az elmúlt időszakban. Az egyik 
ilyen lehetőség lényege, hogy a sza-
bást követően keletkező anyagfeles-
leget hosszú csíkokra szabta, majd 
kézi szövéssel újraszőtte, és beépí-
tette az öltözékeibe, az anyag szélé-
ről lefoszló rövid szálakat, kiboly-
hosodott anyagvégeket pedig kézi 
öltésekkel rögzítette a ruhákon. Egy 
másik opció a zero waste design-ra 
a folyóméterben lévő textil abszolút 
felhasználása. Ebben a teljes anyag-
szélességet igénybe véve alakítja ki a 
szabásmintát. Így egy nagy téglala-
pot kell okosan beosztania, hogy ki-
férjen rá például egy kaft án minden 
darabja, az ujja, az eleje, a háta, az 
öve, és mindezt úgy, hogy egy cen-
timéter anyagfölösleg se képződjön.

Kristályok növesztése

A fi atal szakember jelenleg Hollandi-
ában, az ArtEZ Összművészeti Egye-
tem divattanszékén végzi mesteri ta-
nulmányait. „Kedvemre való az itteni 
nyitott szemlélet. Rávilágítottak arra, 
hogy nemcsak a cél, hanem a kész-
termékig vezető folyamat is meny-
nyire fontos. Ezen a képzésen időt és 
teret kaptam, hogy felszínre hozzam 
a bennem rejlő kreatív ént, hogy új-
raértelmezzem a környezetemben 
fellelhető anyagokat” – húzta alá.

Kitért továbbá egy különleges tech-
nológiára is, amit nemrég próbálha-
tott ki: az amszterdami WAAG Textile 
Lab innovációs műhellyel közremű-
ködve egyedi kristályokat növesztett 
textíliákra. A kristálynövesztés a 
tiszta timsó por forró vízben történő 
feloldásával kezdődik. Annyi timsót 
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szükséges az oldathoz adni, amíg 
az telítődik. Ezt követően az oldatba 
bele lehet lógatni a textilcsíkokat, 
tapasztalatai szerint természetes 
anyagon több kristály képződik, mint 
a szintetikus vagy kevertszálú szöve-
teken. Fontos, hogy ezután az edényt 
és a textilcsíkokat is mozdulatlanul 
hagyjuk. Majd 48-72 óra elteltével ki-
fejlődnek a szabályos szerkezetű kris-
tályok az anyagon, és innentől kezd-
ve érdemes őket eltávolítani a vízből.

„A timsó kristálynövesztésben 
az nyűgözött le, hogy ragasztó hoz-
záadása nélkül, direkt módon a 
szövetre képződnek a szabályos, 
átlátszó kristályok. Van a folyamat-
nak egy spontán öntörvényűsége a 
képződő kristályok elhelyezkedését 
tekintve. A méretük a hőmérséklet, 
valamint az időtartam függvényé-
ben befolyásolható. A biztató ered-
mények után szódabikarbónával, 
valamint mosószódával folytattam 
további kísérleteket. Ezen esetekben 
apró matt fehér kristályok keletkez-
tek. Ezeket az anyagmanipulációs 
technikákat installációk, öltözékek 
részeként, kiegészítőkként lehetne 
alkalmazni” – magyarázta Borbála, 
aki számára nagyon fontos a kör-
nyezetvédelem.

A kézdivásárhelyi lány március 
végétől a hollandiai divattervezőnél, 
Hellen van Reesnél lesz szakmai gya-
korlaton, akinek szintén nagyon fon-
tos a fenntarthatóság. „Még gyűjtö-
getek, de határozott késztetést érzek, 
hogy a megszerzett tudást és a tapasz-
talataimat a szülőföldemen is kama-
toztassam. Kultúrákon átívelő hidakat 
kívánok építeni, a nyugati techno-
lógiát, környezettudatosságot és a 
székelyföldi kézműves hagyományt 
ötvözve” – zárta Csiszár Borbála.

ISZLAI KATALIN

„Kultúrákon 
átívelő hidakat 
kívánok építe-
ni: a nyugati 
technológiát, 
környezettu-
datosságot és 
a székelyföl-
di kézműves 
hagyományt 
ötvözve.”

CSISZÁR BORBÁLA, 
DIVATTERVEZŐ

Fiatal kora ellenére számos érdekes technológiát 
kipróbált már Csiszár Borbála, aki jelenleg a holland 
ArtEZ Összművészeti Egyetem divattanszékén végzi 
mesteri tanulmányait. Az évek során betekintést 
nyert a szitanyomás mellett a hulladékmentes 
tervezési folyamatokba is, nemrég pedig egyedi 
kristályokat növesztett textíliákra. A fiatal szakember 
célja, hogy majd szülőföldjére hazatérve kultúrákon 
átívelő hidakat építsen a nyugati technológiák és a 
székelyföldi kézműves hagyomány ötvözésével.

Újraértelmezett anyaghasználat




