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Rückblick nach dreißig Jahren
1989–2019 eine Generation, eine historische Epoche, das Ende eines Regierungssystems. Die Neuzeichnung mitteleuropäischer
Landkarten, das Unsichtbarwerden der Grenzschranken. Im Herbst 1989 hat Ungarn bei dieser entscheidende Veränderungen
mit sich bringenden Wende eine zentrale Rolle gespielt. Der moralische Wert der Ereignisse wird auch dadurch gesteigert, dass
es zu keiner menschlichen Tragödie, keinem menschlichen Opfer kam.
Die Städte entlang des Flusses, wie Passau und die ungarische Hauptstadt Budapest, treffen sich im symbolischen Titel, die
künstlerische Botschaft wird von der Donau durch die Werke der Schöpfer übertragen.
Péter Stefanovits
kurator

Stefanovits Péter
kurátor

MAGYAR
MŰVÉSZETI
AKADÉMIA

,„Ein Augenblick und fertig ist das Ganze der Zeit“ – schreibt einer unserer größten ungarischen Dichter Attila József in seinem Gedicht An der Donau. Dieses Zitat ist recht kompakt,
fasst aber umso prägnanter und grundlegender die Ereignisse zusammen, derer wir mit dieser Ausstellung gedenken:
die Grenzöffnung 1989. Im Jahr 1989 hat Ungarn als erstes
Land des Ostblocks seine westlichen Grenzen geöffnet und
damit den Bürgern eines anderen sozialistischen Landes, der
DDR, ermöglicht, als Flüchtlinge in den Westen auszureisen.
Diese zwischen Ungarn und Österreich abgesprochene, ursprünglich nur für ein paar Stunden geplante Grenzöffnung
wurde von mehr als 600 DDR-Bürgern zur Flucht in den Westen genutzt. Am 19. August 1989 fand wahrlich ein gedenkenswürdiges Ereignis statt, war es doch eines in dem Prozess, welcher zur Wiedervereinigung Deutschlands, dem Fall
der Mauer und dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs
beitrug. Außerdem ist es auch deshalb so wichtig, sich an das
Paneuropäische Picknick zu erinnern, da es von Zivilbürgern
initiiert wurde: Bürger unterschiedlicher Länder, die den Kontakt zueinander fanden, gestalteten friedlich die Geschichte
entlang unserer Grenzen.

,,Egy pillanat s kész az idő egésze” – írja az egyik legnagyobb magyar költőnk, József Attila, A Dunánál című
versében. A fenti idézet egy igen tömör, de annál velősebb és lényegibb összefoglalása annak az eseménynek,
melyre jelen kiállítás alkalmával emlékezünk: az 1989-es
határnyitásnak. 1989-ben Magyarország a keleti tömb
első országaként megnyitotta a nyugati határait és lehetővé tette egy másik szocialista ország, az NDK nálunk tartózkodó állampolgárainak, hogy menekültként Nyugatra
távozzanak. A Magyarország és Ausztria beleegyezésével
megvalósuló eredetileg pár órásra tervezett szimbolikus
határnyitás pillanatát, több mint 600 NDK-állampolgár
használta fel a Nyugatra történő szökéshez. 1989. augusztus 19-én egy olyan esemény történt, melyre valóban
érdemes emlékezni, hiszen azon folyamatok egyike volt,
mely hozzájárult a német újraegyesítéshez, a vasfüggöny
felszámolásához. Mindezeken túl a Páneurópai piknikre
azért is fontos visszagondolnunk, mert kezdeményezői
civilek voltak: különböző országok egymással kapcsolatot
találó és szót értő polgárai alakították békésen a történelmet határaink mentén.

Sowohl für die deutsche, als auch für die ungarische Identität
ist das geschichtsübergreifende Konzept der geografischen
und ideologischen Grenzen, welches mit der ständigen Verantwortung bezüglich der Dichotomie des Hereinlassens/Ausschließens einhergeht, elementar. Die Städte Passau und Budapest sind durch die Donau, die Zeugin unserer gemeinsamen
Geschichte ist, miteinander verbunden. Sie erinnert gleichzeitig an Einheit und Spaltung, an begrenzte und grenzenlose
Freiheit. Unser gemeinsamer Fluss drückt die Komplexität des
Freiheitskonzeptes aus, denn grenzenlose Freiheit kann genauso schädlich und fatal sein, wie der aus seinem Flussbett
austretende, alles überschwemmende Fluss. Die Freiheit ist
ohne Zugehörigkeit, ohne Kompromisse in sich nicht erfahrbar und nichts weiter als ein leerer Begriff. Diejenigen Bürger
jedoch, die am 19. August 1989 die Grenzen überschritten und
diejenigen, die ihnen dabei halfen, die sie durchließen, verkörperten eine solche wertebildende Freiheit, in der der Einzelne
seine Zugehörigkeit selbst wählt, anhand dessen, was er für
gut befindet und für wahr hält. Die entlang der Donau lebenden Gemeinden haben ihr Zusammenleben mit dem Fluss
auch durch Kompromisse und Regulierungen aufgebaut, damit dieser natürliche, nützliche und erträgliche Werte transportiere.

Mind Németország, mind pedig Magyarország identitásának meghatározó eleme a történelmet átívelő földrajzi,
illetve lélektani határ koncepciója, mely a beengedés/
kirekesztés dichotómiájának állandó felelősségével jár.
Passau és Budapest városai a Duna által kapcsolódnak,
mely a közös történelmük tanúja: egyszerre az egység és
megosztottság, a behatárolt és határokon átnyúló szabadság folytonos emlékeztetője. Közös folyónk kifejezi a szabadság koncepciójának összetettségét: hiszen a
végtelen szabadság ugyanúgy lehet káros és végzetes,
mint a medréből kiáradó folyó. A szabadság önmagában,
kötöttségek, kompromisszumok nélkül nem érzékelhető, üres jelölő. Azonban 1989. augusztus 19-én a határokon átkelt állampolgárok és azokat átengedő társaik egy
olyan értékteremtő szabadság gondolatát képviselték,
melyben az egyén önmaga választja meg kötöttségeit
annak alapján, amit ő jónak, igaznak vél. A Duna mentén
élő közösségek is kompromisszumok és szabályozások
során alakították ki a folyóval való együttélésüket, úgy,
hogy az egyszerre hordozzon természetes, hasznos és
élhető értékeket.

Die aktuelle Ausstellung erinnert auf der Basis der künstlerischen Freiheit an das Jahr 1989 und dessen Werte: Die
Gründung und der Ausbau von Gemeinschaften und die
Wichtigkeit des gemeinsamen Denkens, beziehungsweise
die gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit durch die
schöpferische Kraft der Kunst. Mit den Worten Attila Józsefs:
„So findet unser schweres Werk endlich die Fugen,
Das ist zu tun; und leicht, leicht wird es nicht.“ (Wilhelm Droste)

Jelen kiállítás a művészi szabadságon alapulva emlékezik
1989-re és annak értékeire: a közösségépítés és együttgondolkodás fontosságára, illetve a múlt feldolgozásában való
együttes munkálkodásra a művészet teremtő ereje által.
József Attila szavaival:
,,s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés”.
Vashegyi György
az MMA elnöke

György Vashegyi
Präsident der Ungarischen Akademie der Künste
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Als mich kurz nach meinem Amtsantritt in Passau im Mai 2018
der Generalkonsul von Ungarn in München, Gábor Tordai-Lejkó,
fragte, ob wir anlässlich des 30jährigen Falls des Eisernen Vorhangs 2019 nicht gemeinsam mit der Ungarischen Akademie der
Bildenden Künste in Budapest eine Ausstellung in Passau realisieren könnten, habe ich mich sehr gefreut und sofort zugesagt.

Amikor rövid idővel passaui hivatalba lépésem után 2018
májusában Tordai-Lejkó Gábor, a müncheni magyar főkonzul megkérdezett, hogy 2019-ben a vasfüggöny leomlásának harmincadik évfordulója alkalmából nem hozhatnánk-e
létre a Magyar Művészeti Akadémiával közösen egy kiállítást,
nagyon örültem és rögtön beleegyeztem.

Drei wichtige Gründe haben mich dazu bewogen. Erstens
die naturgegebene Verbindung der beide Städte Passau und
Budapest durch die Donau. Die Route von Passau nach Budapest gehört zu den beliebtesten Strecken der Flusskreuzfahrt
und führt den außerordentlichen kulturellen Reichtum der
angrenzenden Länder vor Augen. Sie durchquert nach dem
Übertritt der österreichischen Grenze die malerische Wachau
mit dem großartigen Benediktinerkloster Melk, das mit seiner
über 100.000 Schriften umfassenden Bibliothek im Mittelalter
religiöses und kulturelles Zentrum war. Weiter führt sie in die
österreichische Hauptstadt Wien, die heute noch mit ihren
unzähligen historischen Schätzen und der zeitlich bis in die
Moderne führenden Museumsmeile beeindruckt. Schließlich
erreicht sie Budapest, auch „Königin der Donau“ oder „Paris
des Ostens“ genannt, das als eine der schönsten und kulturell
reichsten Städte Europas gilt.

A kiállítás megrendezésével kapcsolatban három fontos
gondolatot említenék, amik befolyásolták döntésemet.
Először a Duna általi természet adta kapcsolat Passau és
Budapest között. Az útvonal, amely Passauból Budapestre vezet a legkedveltebb dunai hajóutak közé tartozik és a
határos országok rendkívül gazdag kultúráját mutatja be.
Az út az osztrák határon való átkelés után, a wachaui borvidék festői táján vezet át, ahol a híres melki Benedek-rendi
kolostor található, a több mint 100.000 iratból álló könyvtárával, mely a középkor egyik vallási és kulturális központja volt. Tovább haladva az osztrák fővárosba, Bécsbe érkezünk, amely a mai napig lenyűgöz megszámlálhatatlan
történelmi kincsével, múzeumainak minden korszakot bemutató gazdag gyűjteményével, a modern korig bezárólag.
Végül elérkezünk Budapestre, Európa egyik legszebb és kultúra szempontjából leggazdagabb városába, amelyet a „Duna
királynője”- vagy a „kelet Párizsa”-ként is emlegetnek.

Damit ist das Stichwort für den zweiten Grund gefallen: nämlich
die Bedeutung Europas für ein friedliches und gemeinschaftliches Zusammenleben der Nationen. Unser wichtigstes gemeinsames Ziel in Europa muss auch heute noch sein, weiter zusammenzuwachsen, ohne die eigene Identität zu verlieren. Um
dies zu erreichen, ist der kulturelle Austausch das ideale Mittel.
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Második gondolatommal Európa szerepét hangsúlyoznám a
nemzetek békés és közös együttélésének megteremtésében.
Ma a legfontosabb közös célunk Európában együtt fejlődni
anélkül, hogy a saját nemzeti identitásunkat feladnánk. Ennek
eléréséhez a kulturális párbeszéd az ideális eszköz.

Damit kommen wir zum dritten Grund: Kunst ist das beste Medium zur grenzüberschreitenden Kommunikation. Ich freue mich
daher sehr, dass wir in Kooperation mit dem Generalkonsulat
von Ungarn in München und mit der Ungarischen Akademie der
Bildenden Künste in Budapest nun im Museum Moderner Kunst
Wörlen in Passau Werke von insgesamt 23 ungarischen Künstlern ausstellen können, die sich rückblickend mit dem Ende des
Sozialismus auseinandersetzen. Die Frage nach der Bedeutung
von Freiheit und das Aufzeigen der enormen Möglichkeiten, die
sie für das Zusammenleben der Kulturen und für eine gemeinsame Entwicklung bietet, sind angesichts der zunehmenden nationalistischen Strömungen hochaktuell und gewinnen immer
mehr an Wichtigkeit.

A harmadik gondolatom pedig az lenne, hogy a művészet
a legjobb médium a határokon átnyúló kommunikáció
megvalósításához.

Dem Generalkonsulat von Ungarn in München danke ich außerdem sehr herzlich für die großzügige finanzielle Förderung
der Ausstellung.
Das gesamte Team des MMK Passau freut sich auf zahlreiche
Besucher aus ganz Europa und wünscht der Ausstellung den
gebührenden Erfolg.

A müncheni Magyar Főkonzulátusnak külön köszönöm a kiállítás nagyvonalú pénzügyi támogatását.

Dr. Marion Bornscheuer
Museumsdirektorin

Dr. Marion Bornscheuer
A Passaui Modern Művészetek Múzeuma – Wörlen igazgatója

Nagyon örülök ezért, hogy a müncheni Magyar Főkonzulátussal és a budapesti Magyar Művészeti Akadémiával
való kooperáció által a Passaui Modern Művészetek Múzeuma – Wörlen 23 magyar művész alkotását mutathatja
be, amelyek visszatekintenek a szocialista korszak végére.
A szabad élet korlátlan lehetőséget nyújt a kultúrák
együttélésére, közös fejlesztésére, különös tekintettel a
növekvő nemzeti identitásra, mely egyre nagyobb aktualitást és fontosságot nyer.

A Passaui Modern Művészetek Múzeuma összes munkatársa
örömmel várja a látogatókat egész Európából és sok sikert
kíván a kiállításnak.
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Die mehr als tausend Jahre zurückreichenden historischen ungarisch-bayerischen Beziehungen sind ein prägendes Bündnis
für die christliche Kultur Mitteleuropas. Die Organisation dieser
Ausstellung ist eine Anerkennung unserer Heimat. Es ist von
symbolischer Bedeutung, dass die Ungarische Akademie der
Künste – welche die herausragendsten ungarischen Künstler
zu ihren Mitgliedern zählt – in Passau ihre Ausstellung zum 30.
Jubiläum der Grenzöffnung präsentiert. Passau ist die Stadt, die
der Seligen Gisella, der Ehefrau unseres Staatsgründers und
ersten Königs Heiliger Stefan I., als Heimat und letzte Ruhestätte diente. Die Partnerstadt Passaus ist Veszprém, die „Stadt
der Königinnen“, Sitz des ältesten Bistums Ungarns, bei dessen
Gründung Gisella von Bayern mitgewirkt hat und wo sie 1001
zur ersten ungarischen Königin gekrönt wurde. Zwischen den
beiden Städten ist der Austausch und die Zusammenarbeit
ausgezeichnet, deshalb gehört unser Dank dem Deutsch-Ungarischen Freundeskreis Passau-Veszprém e.V. für ihre unermüdliche Arbeit, die historischen und zivilen Beziehungen zwischen den beiden Städten zu pflegen und auszubauen.
Als Generalkonsul des Ungarischen Konsulats in München
habe ich das Zustandekommen dieser Ausstellung, welche über
ihre künstlerischen Relevanz hinaus die bayerisch-ungarische Beziehung auch in kulturellen, historischen und gesellschaftlichen
Aspekten weiter ausbaut, besonders unterstützt. Beide Länder
haben ihre Staaten auf das Christentum gebaut: die Bayern im
6.-7. Jahrhundert und die Ungarn gerade durch bayerische Vermittlung mit der wirksamen Hilfe Königin Gisellas im 10.-11. Jahrhundert. Europa zehrt noch heute von diesen Wurzeln. Der Kalte
Krieg hat uns im 20. Jahrhundert leider voneinander getrennt.
Vor 30 Jahren jedoch haben die Ungarn nach langer Unterdrückung und brutal zerschlagener Revolution ihr Schicksal ändern
und mit dem qualvollen Kommunismus, dem ausgrenzenden
System abrechnen können, indem sie ihre Landesgrenzen nach
Westen hin öffneten. Mit diesem historischen Schritt gaben sie
mehreren hunderttausend Ostdeutschen die Möglichkeit des
freien Lebens, indem diese durch Ungarn aus dem Kommunismus fliehen und ein neues Leben im Westen beginnen konnten.
Mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat Ungarn die Wiedervereinigung Deutschlands und letzten Endes Europas möglich
gemacht.
30 Jahre nach der Öffnung der Grenzen hat unsere Heimat
bewiesen, dass sie ein gleichrangiges Mitglied der europäischen Gemeinschaft ist, deren Erfolg und Zukunft auf mehr als
tausend Jahren christlicher Kultur und Tradition beruht, ohne
die Europas Zukunft unvorstellbar ist.
Ich möchte mich bei der Direktorin des Passauer Museums
Moderner Kunst bedanken, die die Idee der Ausstellung schon
bei unserem ersten Gespräch begeistert unterstützte, sowie
bei dem Kuratorium des Museums, das sich des Projektentwurfes annahm. Allen Mitarbeiten des Museums bin ich für die
professionelle Umsetzung dankbar. Ich danke der Leitung, den
Mitgliedern und Mitarbeitern der Ungarischen Akademie der
Künste für ihre Unterstützung, welche mittlerweile die zweite
wundervolle gemeinsame Ausstellung in Bayern ermöglicht.
Für die hervorragende Zusammenarbeit bedanke ich mich
bei dem Ministerium für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten, dem Ministerium für Humanressourcen und
dem „Freiheit seit 30 Jahren“ Gedächtniskomitee: ohne ihre
Unterstützung hätte diese unvergleichliche Ausstellung nicht
zustande kommen können.

A több mint ezer évre visszanyúló magyar–bajor történelmi kapcsolatok a Közép-Európa régió keresztény kultúrájának meghatározó szövetsége. A kiállítás megrendezése
elismerés hazánk iránt. Szimbolikus jelentőségű, hogy a
Magyar Művészeti Akadémia – melynek a legkiválóbb
magyar művészek a tagjai – abban a városban tart kiállítást a határnyitás 30. évfordulója alkalmából, mely államalapító királyunk, Szent István feleségének, Boldog
Gizella királynénak adott otthont és végső nyughelyet.
Passau testvérvárosa Veszprém, a „királynék városa”, Magyarország legrégibb püspökségének központja, melynek megalapításában Bajorországi Gizella is tevékenyen
közreműködött és itt is koronázták magyar királynévá
1001-ben. A két város között kiváló az együttműködés,
ezért köszönettel tartozunk a Passau–Veszprémi Német–
Magyar Baráti Kör Egyesületének, amely fáradhatatlanul
munkálkodik a két város közötti történelmi és civil kapcsolatok ápolásán és fejlesztésén.
Magyarország müncheni főkonzuljaként kiemelten
támogattam ennek a kiállításnak a létrejöttét, mely képzőművészeti jelentőségén túl Bajorország és Magyarország kapcsolatát kulturális, történelmi és társadalmi
szempontból is tovább erősíti. Mindkét ország a kereszténységre építette államát: a bajorok a VI–VIII. században,
a magyarok – éppen bajor közvetítéssel, Gizella királyné
hathatós segítségével a X–XI. században. Európa ma is
e gyökerekből táplálkozik. A XX. század hidegháborús
korszaka sajnos elválasztott minket egymástól. 30 évvel
ezelőtt azonban a magyarok hosszas elnyomás és brutálisan levert forradalom után tudtak változtatni sorsukon
és a kommunizmus kínokkal teli, elszigetelő rendszerével
leszámolva megnyitották az országhatárt a Nyugat felé.
Ezzel a történelmi lépéssel több százezer keletnémet
embernek adták meg a szabad élet lehetőségét, akik Magyarországon keresztül menekülhettek el a kommunizmusból és kezdhettek új életet Nyugaton. A vasfüggöny
lebontásával Magyarország lehetővé tette Németország
és végső soron Európa újraegyesítését.
A határnyitás után 30 évvel hazánk bebizonyította,
hogy egyenrangú tagja az európai közösségnek, melynek
sikere és jövője a több mint ezer éves keresztény kultúrán
és hagyományokon alapul, és amely nélkül Európa jövője
elképzelhetetlen.
Köszönetet szeretnék mondani a Passaui Modern
Művészetek Múzeuma igazgatónőjének, aki már az
első beszélgetésünk alkalmával lelkesen támogatta a
kiállítás ötletét, valamint a múzeum kuratóriumának,
amely felkarolta a kezdeményezést. Hálás vagyok a múzeum minden munkatársának a professzionális megvalósításáért. Nagyon köszönöm a Magyar Művészeti
Akadémia vezetésének, tagjainak és munkatársainak
támogatását, mely által már a második csodálatos kiállítást mutatjuk be Bajoroszágban. Köszönöm a kiváló
együttműködést a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a
„30 éve szabadon” Emlékbizottságnak: az ő támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre e páratlan kiállítás.

Gábor Tordai-Lejkó

					 Tordai-Lejkó Gábor
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Sprechen Sie DDR?

Sprechen Sie DDR?

Prolog

Nyitány

Ich schon. In der Grundschule hatte ich zwei Jahre Privatunterricht in Deutsch, als Student war ich für einen Monat im
Rahmen eines Studentenjobs in einer preußischen Bierbrauerei
– damals zehrte ich nurmehr von meinen schulischen Erinnerungen. Die Liebe der Preußen war klein, ihr Hass groß. Jedes
Volk parodiert das andere und hat Recht dabei, sagte bereits
Schopenhauer. Unabhängig davon hatte ich als junger Flegel
eine Brieffreundschaft mit Günther, einem Jungen aus Leipzig,
der sogar bei uns in Szeged gewohnt hat.

Én igen. Általánosban két év külön német, egyetemistaként egy hónap diákmunka egy poroszországi sörgyárban – akkor már csak az iskolás emlékeimből éltem.
A poroszok szeretete keskeny volt, az utálatuk széles.
Minden nép kifigurázza a másikat, és igaza van, mondta
Schopenhauer. Ettől függetlenül, még kiskamasz koromban leveleztem egy lipcsei fiúval, Güntherrel, aki
lakott is nálunk, Szegeden.

Der letzte Sommer vor der Wende ging zu Ende und das Wort
„Lángos“ kannte bereits jeder nach Ungarn wiederkehrende
Deutsche. Seit Jahrzehnten konnten sich die durch die Mauer
getrennten west- und ostdeutschen Familien und Verwandten
nur bei uns treffen. So wie wir damals nach Polen gereist sind,
um Westen zu schnuppern, kamen sie, die Ostdeutschen, zu
uns, um freiere Luft atmen zu können. Und im Jahr 1989 sind
unzählige an den Ufern des Balatons und in der Hauptstadt
geblieben. Als die westdeutsche Botschaft zu voll wurde (wie
auch in Warschau und in Prag), schlugen sie ihre Zelte in Kirchgärten, eigens für sie eröffneten Lagern oder auf der Margit-Insel auf.
Von weitem waren sie an ihren Sandalen zu erkennen. Solche
bekam man nur bei ihnen. Die Menschen empfanden Sympathie und Mitgefühl für sie, denn sie wussten, dass ihr Sozialismus
unerträglich war. Die prozentuale Anzahl von Spitzeln war vielleicht bei ihnen am höchsten in Europa und sie durften nie in
den Westen reisen. An der Donau, am Römischen Ufer, hatten
auch viele von ihnen ihre Zelte aufgeschlagen. Péter Eszterházy
hat erzählt, dass sie, als sie herausfanden, dass er immer zuhause war, immer um Einlass baten, um ihre Notdurft zu verrichten.
Péter, der geduldige Toilettenmann, fragte sie (er konnte perfekt
deutsch), woher sie stammten.
Aus der Ecke, sagten sie alle, nicht ohne Selbstironie. So erlebten sie ihre Situation.
Und dann, vor dreißig Jahren, geschah etwas Unerwartetes.
Am 19. August, während des Paneuropäischen Picknicks am
Ufer des Fertő-Sees, liefen mehrere ostdeutsche Staatsbürger
über die Grenze nach Österreich. Einen Monat später öffnete
sich die Grenze auch offiziell vor ihren Trabanten und Wartburgs. Tausende flohen schnurstracks in das „andere“ Deutschland. Wenn wir unsere Freiheit verlieren, gibt es nichts mehr,
was wir verlieren könnten, besagt ein chinesisches Sprichwort.
Wir taten den ersten Schritt in Richtung eines Europas ohne
Grenzen. Nach den mit dem ostdeutschen Regime geführten
diplomatischen Gesprächen verließen im September Zehntausende innerhalb von drei Tagen Ungarn in Richtung Freiheit.
Natürlich protestierten die DDR, Rumänien und die Tschechoslowakei aufs Heftigste. Es war uns herzlich egal. Bis Ende November haben 60 bis 70 Tausend Ostdeutsche den ehemaligen, nicht mehr vorhandenen Eisernen Vorhang passiert.
Auch dies hat zum Fall der Berliner Mauer beigetragen. Zudem wurden hiermit die letzten Tage des osteuropäischen
Kommunismus eingeleitet. Erwarte keinen Dank, Ungar. Dieser wohnt nämlich nicht im Hirn, sondern im Herzen. Nur so
viel können Worte sagen, die Bilder sprechen mehr für sich.

Elmúlt a rendváltás előtti utolsó nyár, és a lángos szót
már minden idejáró német ismerte. Évtizedeken át csak
nálunk találkozhattak a fallal is elválasztott nyugat- és
keletnémet családok, rokonok. Miként mi anno Lengyelországba mentünk nyugatot szagolni, ők, a keletnémetek hozzánk jöttek szabadabb levegőt szívni. És
1989-ben rengetegen maradtak a Balaton mellett és a
fővárosban. Amikor megtelt az NSZK nagykövetsége,
(ahogy Varsóban és Prágában is) templomkertekben,
nekik nyitott táborokban, vagy a Margit-szigeten húzták
meg magukat sátraikban.
Messziről fölismerhetők voltak a szandáljukról. Ilyet
csak náluk lehetett kapni. Az emberek rokonszenveztek
velük, tudták, hogy az ő szocializmusuk elviselhetetlen.
Az egy főre jutó besúgók száma talán náluk volt legmagasabb Európában, nyugatra nem utazhattak. A Dunánál, a Római-parton is tanyáztak elegen. Esterházy Péter mesélte, hogy amikor rájöttek, ő mindig otthon van,
bekéredzkedtek szükségüket végezni. Péter, a türelmes
vécésbácsi megkérdezte (németül tökéletesen beszélt),
hogy honnan valók.
Aus der Ecke, mondták mind, nem kevés öngúnnyal.
Ami annyit tesz: a sarokból. Ilyennek látták a helyzetüket.
És akkor – harminc éve – valami váratlan dolog történt.
Augusztus 19-én a Fertő-tó melletti páneurópai pikniken, több száz ott tartózkodó keletnémet állampolgár
futott át Ausztriába. A magyar és osztrák határőrök szemet hunytak fölötte. Egy hónappal később hivatalosan
is megnyílt Trabantjaik, Wartburgjaik előtt az osztrák
határ. Több ezren távoztak egyenesen a „másik” Németországba. Ha elveszítjük szabadságunkat, nincs mit elveszítenünk, ahogy egy kínai közmondás tartja. A határok
nélküli Európa felé tett első mozdulat a miénk volt. A
nyugatnémet kormánnyal való tárgyalások után, szeptemberben, három nap alatt tizenkétezren távoztak Magyarországról a szabadságba. Persze az NDK, Románia,
Csehszlovákia hevesen tiltakozott. Magasról tettünk rá.
November végéig 60–70 ezer keletnémet jutott át a vasfüggöny hűlt helyén.
Hozzájárult ez is a berlini fal november 9-i leomlásához.
És ezzel megkezdődtek a kelet-európai kommunista
rendszerek végnapjai. Hálát, azt ne várj, magyar. Az nem
az észben, a szívben lakik. Ennyit tud a szó, a képek többet mondanak el.
Temesi Ferenc

Ferenc Temesi
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Gyula Kodolányi
Botschaften von William Shakespeare

Kodolányi Gyula
Messages from W. Sh. - W. Sh. Üzenetei

Ineinandergreifende Welten

Egymásba hatoló világok

Die Werke unterschiedlicher Bereiche der Kunst einer Epoche
ästhetisch miteinander zu vergleichen, ist nach eingängiger Interpretation eine riskante Sache. Die Substanz und die Sphäre,
in denen der Maler und der Dichter schafft, sind grundlegend
unterschiedlich, nur um ein Beispiel zu bringen, und ihre unterschiedlichen Medien haben ihre eigene Geschichte mit ihren
eigenen Regeln. Trotzdem funktionieren die Ähnlichkeiten, da es
immer einen Zeitgeist gibt, unter dessen Einfluss wir alle arbeiten
und diesem Zeitgeist sind manche künstlerische Methoden in
scheinbar einander fremden Werken zugänglich. In der abstrakten Betrachtung ist die Intuition der sicherste Lotse, die Intuition,
in der sich Künstler und Betrachter instinktiv treffen und welche
oftmals auch verallgemeinernd formuliert werden kann.

Egy kor különböző művészeti ágaiban született műveket
beható elemzéssel, esztétikailag összehasonlítani kockázatos dolog. Hogy mást ne említsünk, gyökeresen különböző a közeg, az anyag, amelyben a festő és a költő
alkot – s az ő különböző médiumaiknak saját törvényeik
és történetük van. Mégis működnek hasonlóságok, hiszen mindig van korszellem, amelynek közös ege alatt
dolgozunk, és e szellemnek fellelhetők egyes művészi
módszerei látszólag egymástól idegen művekben is. Az
elvont vizsgálódással szemben a ráérzés az, ami ilyenkor
a biztosabbik kalauz, a ráérzés, amelyben ösztönösen
találkozik művész és a néző, és amely gyakran megfogalmazható általánosítva is.
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Die für die Passauer Ausstellung der Ungarischen Akademie der
Künste ausgewählten Werke meiner Künstlerkollegen betrachtend schien mir, dass sich mehrere von uns mit einem intellektuellen, noch tiefer als nur bis zum Intellekt greifenden Erlebnis
beschäftigen, welches mich zu jenen Improvisationen mit dem
Titel „Üzenetek W. Sh.-töl – Botschaften von W. Sh.“ geführt hat,
die ich zwischen 2007 und 2014 verfasst habe. Das Wesentliche
dabei sind die Koexistenz und die Art des Zusammenlebens
unterschiedlicher einander fremder, oder fremd erscheinender
Teile der Welt in dem uns erfüllenden aufgewühlten Chaos unterschiedlicher Zeiten und Räume. In einem Zeitalter, in dem
man nur durch den strengsten Rückzug in die Einsamkeit oder
in besonderen Momenten der Kontemplation eine homogene,
reine (Selbst-)Erfüllung finden kann.
Das oben beschriebene Thema erscheint in den Werken der
Ausstellung agressiv, wie beispielsweise die in brutal entstellende Masken geschlossenen Köpfe, das empfindlichste und eigenste des Menschen, bei den Plastiken József Gaáls. Ein andermal ist die Dissonanz viel weniger brutal, aber nichtsdestotrotz
vehement. Meine Shakespeare-Improvisationen fühle ich, trotz
der Unterschiede, den zu dieser letzten Kategorie zählenden
Gemälden von Károly Elekes nahe.
Die Anziehungskraft dieser Bilder rührt teilweise davon,
dass sie viel geheimnisvoller sind, als man auf den ersten Blick
vermuten würde. Man könnte meinen, dass Elekes in auf dem
Flohmarkt gefundene Kitschbilder Explosionen, Feuer und
die Gesichter transzendentaler Wesen hineinmalt. Die Bäume
entflammen, das Laub glüht rot und riesige blaue Knöpfe,
unheimlich beobachtende Kopfreliefs tauchen aus dem Gras
des bukolischen Waldes auf. Aber dann erkennt man auch,
dass die Grenzen des kleinbürgerlichen Salon-Landschaftsgemäldes und der Übermalungen von Elekes verschwimmen – falls diese Grenzen überhaupt existieren, falls nicht der
Künstler selbst der Schöpfer aller dissonanten Komponenten
ist und diese ausgehend von Kitsch-Parodien auf seine Bilder
gemalt hat. Wo die Ironie in diesen Werken beginnt und wo
sie endet, lässt sich nur schwer sagen.
Meine mit den nachstehenden Verszitaten illustrierte lyrische
Methode unterscheidet sich insofern von der künstlerischen
Methode Elekes‘, dass ich von Meisterwerk-Bruchstücken ausgehend arbeite - sie bringen meine Fantasie in den Gang, die englischen Verse, Halbverse aus den Sonetten Shakespeares. Und
was der Drang meines inneren Sprachflusses daraus entstehen
lässt, die Bilder, die Sätze, die Wortspiele, erachte ich, meinem
eigenen Ermessen nach als ästhetisch schön und gedanklich
eindeutig. Selbst wenn durch das Aufeinandertreffen der Shakespeare-Verse und meiner Sätze eine Art Ironie entsteht, stelle ich die Botschaft der Gedichte nicht in Frage. Letzten Endes
möchte ich sagen, dass die durch Zeit(alter) und Sprachen gegebenen Unterschiede überbrückbar und, so verwegen das
klingt, Shakespeares Welt und die meine kontinuierlich sind.
Vierhundert Jahre verursachen eine unumgängliche Abnutzung der Sprache. Shakespeares Zeilen wurden totzitiert und
durch den ständigen Gebrauch banalisiert. Dennoch überraschen uns die Genialität der Wortverbindungen und der reiche
Klang der Sprache in den Sonetten Shakespeares immer wieder
aufs Neue. Selbst nach so viel Zeit ist diese Dichtung imstande
so roh, wild, grandios, grotesk, humorvoll und absurd zu sein, in
ihrem Aufbau so komplex, dass einem die Luft wegbleibt.
Dieses Shakespeare-Sonetten-Erlebnis führte mich dahin,
dass ich nach mehr als zwei Jahren des Experimentierens im
Herbst 2007 anfing, solche ungarische Sonette zu schreiben,
die ihre Energie aus so einem explosiven Kern eines Shakespeare Sonetts nehmen. Sie sind so, wie die Tintenklekse eines Rorschach-Tests, die unzählige Gedankenketten lostreten. Solch
eine kraftvolle Verszeile durchdringt mich, die Ablagerungen
des Augenblicks und die Fassung meiner Welt und treibt die
Bedeutungen und die Klänge in mir an. Es flitzt durch die Shakespeare-Welt, die wiederkehrenden Themen meiner Reflexion, die heutige Welt und durch meine persönlichen Eindrücke
dieser heutigen ungarischen Welt.

Képzőművész-társaimnak az MMA passaui kiállítására válogatott műveit szemlélgetve, úgy éreztem, hogy
többüket is foglalkoztat, egy intellektuális, de az intellektualitásnál mélyebben is ható élmény, amely engem
azokra az improvizációkra indított, amelyeket 2007 és
2014 között írtam, Üzenetek W. Sh.-től címmel. Ennek lényege az egymástól idegen, vagy idegennek tetsző világ-részletek együttélése, együttélési módja idők és terek
bennünk kavargó modern káoszában. Egy olyan korban,
amelyben egynemű, tiszta megvalósulásokra találni csak
a legszigorúbb elvonulás magányában, vagy a kontempláció különleges pillanataiban lehetséges.
A fenti téma néhol agresszíven bukkan fel a kiállítás
műveiben, mint amilyen például az ember legsajátabb
és legérzékenyebb adományának, fejének brutális abroncsokba zárása Gaál József szobor-fejein. Máskor sokkal kevésbé brutális a disszonancia, mégha erőteljes is.
Én a magam Shakespeare-improvizációihoz a különbségek ellenére Elekes Károlynak az ebbe az utóbbi csoportba sorolható festményeit érzem közelebbinek.
E képek vonzerejéhez tartozik, hogy sokkal rejtélyesebbek, mint amilyennek első pillanatra látszanak. Hihetnénk,
hogy ócskapiacon talált giccsfestményekbe fest bele Elekes tüzeket, robbanásokat és természeten túli lények arcait. Fellángolnak fák, pirosan izzik a lomb és óriási kék gombok, félelmetesen figyelő fejdomborművek bukkannak fel
a bukolikus erdei gyepből. De aztán azt is észrevesszük,
hogy a kispolgári szalon-tájképek és az Elekes-ráfestések határa elmosódik – ha egyáltalán van határ, ha nem
a festő maga az alkotója e disszonáns elemeknek mind,
maga festette giccs-paródiákból indulva ki képein. Hogy
hol kezdődik az irónia ezeken a képeken, és hol ér véget,
nehéz megmondanunk.
Az én alább versidézetekkel szemléltetett költői eljárásom abban különbözik Elekes művészi módszerétől,
hogy én remekmű-töredékekből indulok ki, ők indítják el
képzetelemet – angol sorok, félsorok Shakespeare szonettjeiből.
És amit belső nyelv-folyamomban ezek a késztetések létrehoznak, a képeket, mondatokat, szójátékokat én a magam mércéje szerint esztétikailag szépnek, gondolatilag
egyértelműnek tekintem. Vagyis, ha van is irónia a Shakespeare-szófüzérek és az én mondataim egymásra hatásában, a versek üzenetét én nem vonom kétségbe. Végső
soron, azt üzenem, hogy kor és nyelv különbségei áthidalhatók, hogy bármily merésznek hangzik, Shakespeare
világa és az enyém kontinuus.
Négyszáz év elkerülhetetlen kopásokat okoz a nyelvben. Shakespeare sorait agyonidézték, és a költő megan�nyi fordulatát élte fel mára az angol köznyelv – és mégis,
minduntalan mellbevág bennünket egy-egy váratlan szókapcsolat zsenialitása és gazdag hangzása Shakespeare
szonettjeiben. Még ennyi idő után is tud ez a költészet
oly nyers, vad, nagyszabású, humoros, groteszk és abszurd lenni, és oly bonyolultan kimódolt, hogy eláll tőle a
lélegzet.
Ez a Shakespeare-szonett élmény vezetett oda, hogy
több mint két év kísérletezés után, 2007 őszén, olyan magyar szonetteket kezdtem írni, amelyeket szintén a Shakespeare-szonettek egy-egy ilyen robbanó magja táplál energiával. Olyanok ezek, mint egy Rorschach-teszt tintafoltjai,
amelyek számtalan gondolatláncot indítanak el. Egy-egy
erőteljes verssor végigfut bennem, a pillanat belső lerakódásain és világom foglalatán, a jelentések és hangzások
sorait indítva el. Végigcikázik a Shakespeare-világon, az
én reflexióm visszatérő témáin, a mai világon és ennek a
mai magyar világnak a személyes lenyomatain is bennem.
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Ich möchte gerne auch hier vier dieser Sonette vorstellen, welche 2014 zum 450. Geburtstag Shakespeares in dem bilingualen Band Messages from W. Sh.-Üzenetek W. Sh.-től erschienen
sind. Der amerikanische Dichter Tony Brinkley hat aus meinen
Rohübersetzungen die englische Version der Gedichte verfasst.

Szeretnék itt is bemutatni négyet ezek közül a versek közül,
amelyek kétnyelvű kötetben 2014-ben, Shakespeare születésének 450. évfordulóján jelentek meg, Messages from W.
Sh.-Üzenetek W. Sh.-től címmel. Tony Brinkley amerikai költő
készítette az angol fordításokat, az én nyersfordításaimból.

E DÜHHEL / WITH THIS RAGE

WITH THIS RAGE / E DÜHHEL

   „A költészetben legyen valami
           barbár, hatalmas és vad.“
                 Denis Diderot, idézi Jerome Rothenberg

“Poetry must have something in it
that is barbaric, vast and wild.”
Denis Diderot, as quoted by Jerome Rothenberg

E dühhel beauty hogyan dacolhat
With this rage a szépség hogyan dacolhat
E dühhel a szépség hogyan hold a plea
E dühhel a szépség how shall dacolhat

With this rage szépség how hold a plea
e dühhel how beauty hold a plea
how with this rage shall beauty hogyan hold
plea with this rage this beauty how dacolhat

A süket heaven jajommal felverem
A süket eget with my cries felverem
A süket eget jajommal trouble
And deaf eget jajommal felverem

and deaf eget with my cries trouble
and deaf heaven jajommal trouble
a süket heaven with my cries and
the deaf sky felverem with my cries

Így flatter I a sötét arcú éjnek
So hízelgek a sötét arcú éjnek
Szépséggel hízelgek a sötét arcú night
Így hízelgek a swart complexioned éjnek

so flatter I a sötét arcú night
so hízelgek to swart-complexion’d night
with beauty flatter sötét arcú night
szépséggel hízelgek the swart-complexion’d éjnek

Legyen a vers végtelen, barbár és vad,
Sötét arcú dühhel csak így dacolhat
Legyen a vers végtelen
Végtelen
Legyen

let the poem be barbaric, vast and wild
so hold a plea with swart-complexion’d night
let be the poem vast
be vast
be

JÁRJ MERRE TETSZIK / BE WHERE YOU LIST

HERE YOU LIST / JÁRJ MERRE TETSZIK

Járj merre tetszik. Be where you list.
Járj merre tetszik, angyal, ott vagyok,
ott leszek én is. Járnál merre tetszik?
Where you list? Hisz úgy mondták, te kell kövess.
Oldalam mellől nem tágíthatsz, míg
nem érünk át! S tényleg velem tartottál
hűségesen, mögöttem, mellettem,
homokos síkon, rengeteg erdőn át.
S böktél oldalba gyengéden néha,
hogy foduljak a jelek, a fény felé.
Be where you list, most már járj merre tetszik,
angyal. Követtél eleget. Most én
szegődnék melléd. Időnk itt fogytán.
Szökkenj, lendüljön karod, nyíljon szárnyad.

Be where you list. Járj merre tetszik,
where you would like, recording angel,
I will be there too. Merre tetszik?
Where you list? Though it was written
once that you would follow me, tame
to my sufferance, until the crossing?
And truly you have followed faithfully, my
inmost friend who whispered, “Wait, now not
another step”, and nudged me gently in my need
to turn toward light-intervals, figures of the light
Járj merre tetszik – be where you list, life-angel,
so long my guardian – now I will serve you, now
while our time is running out. Lift your arms.
Step into the air. Open your wings. Leap.

SZÁRNYSEBESEN, MOZDULATLANUL
IN WINGED SPEED NO MOTION

IN WINGED SPEED NO MOTION
SZÁRNYSEBESEN, MOZDULATLANUL

Szökkenj, lendüljön karod, nyíljon szárnyad,
ahogy Rafael álmodott s rajzolt meg.
Álmomban hányszor szökkentünk fel együtt,
míg szőtték időnket! Gyakoroltunk?
Emlékeztünk? Szárnysebesen szálltunk,
in winged speed. Mozdulatlan, no motion.
Hát most jönne végső felszökkenésünk?
Lendülnénk végleges tökéllyel, ahogy
Rafael rajzolta okker krétával,
urnák vérből és fényből kevert
színével? Átszökkenünk most végleg?
Vissza? Vagy idekötnek még bennünket
félmondatok, mosolyok, undor, sors?
Szökkenünk? Szövik még nekünk a véget?

Lift your arms, step into the air, open your wings
and leap as Raphael saw and painted you. In my dreams
how often did we leap, step out onto the air together
while our time was spun. Flight preludes? A rehearsal?
Recollected? Evocation? We flew szárnysebesen –
in winged speed. No motion – mozdulatlanul. Ultimate take-off – is that time come? And will we step
now with perfection finally, leap as Raphael drew
the lines of flight in ochre? In urn-colours mixed
from blood and light? Are we leaping over
finally? Szárnyalunk? Crossing back? Or kept here
by the wonder, fate, disgust, and magic, are
we still held back, detained here by halfsentences,
the drawer half-open, eyes wide?

LEGVÉGÜL JÖN MEG A SZÓ / WORDS COME HINDMOST

WORDS COME HINDMOST / LEGVÉGÜL JÖN MEG A SZÓ
Words come hindmost. Legvégül jön meg a szó.
On the day of the poem, the very last day,
we look back. On the eighth day when
we enter evaescence. Suddenly silence hurt me.
I wanted to speak. I wanted to speak about you,
and this is how the day came, day of the word, how
the day of the poem arrived – a clumsy sentence
welled at the quiet gesture of Prospero, my master,
who wrote the book of being. Soberly he nodded,
with one raised finger. Respect the breath, he whispered,
a kimondott szót becsüld, the breath of words respect
that bursts to life awkwardly, new born from the
womb of nothingness – like a new born, mired
in blood – through the gate of the aching throat.

Legvégül jön meg a szó. Words come hindmost.
A vers napján, az utolsón, visszanézünk.
Az elmúlásba a nyolcadik napon
lépünk be. Hirtelen fájt a csönd. Szólni
szerettem volna. Rólad. Így jött el
a szó, a vers napja: felfakasztott
bennem egy félszeg mondatot a mester,
Prosperó, ki a lét könyvét megírta.
Bólintott komolyan, intő újjal.
The breath of words respect. A kimondott
szót becsüld, súgta. Becsüld a szavak
lehelletét, mely a semmi méhéből
szakad ki esetlenül, mint újszülött,
véresen, a torok fájó gátján.
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Erinnerung. 2017
Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm
Emlék, 2017
akril, vászon, 150 × 120 cm
Erinnerung II. 2017
Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm
Emlék II., 2017
akril, vászon, 150 × 120 cm

János Aknay (1949)

Aknay János (1949)

1972 war er Gründungsmitglied des Vajda-LajosStudios in Szentendre (seit 1994 Kulturverein Vajda
Lajos Studio). Seit 1976 ist er Mitglied des Studios
der Jungen Bildenden Künstler und anschließend
zahlreichen weiterer Vereine und Künstlerkreise.
Später war er in unterschiedlichen Ämtern und
Führungspositionen tätig (Művészeti Alap – MAOE,
Verband ungarischer bildender und angewandter Künstler, Gesellschaft ungarischer Maler, Ungarische Akademie der Künste). Zahlreiche Preise
zieren seine künstlerische Laufbahn, die erste
Anerkennung erhielt er 1958. Nach einer Vielzahl
von honorierten Ausstellungen wurden ihm 2002
der Munkácsy-Preis und 2010 der Kossuth-Preis
überreicht. János Aknay war über die Tätigkeit als
Schaffender hinaus von Anfang an auch außergewöhnlich aktiv und in vielfältiger Weise im Organisatorischen als Künstler tätig. In landesweiten
Foren für Künstler, in zahlreichen Organisationen,
Gesellschaften, Gremien und Kuratorien übernahm er eine führende Rolle und etliche Aufgaben.

1972-ben alapító tagja volt a szentendrei Vajda
Lajos Stúdiónak (1994-től Vajda Lajos Stúdió
Kulturális Egyesület). 1976-tól a Fiatal Képzőművészek Stúdiója tagjaként jelentkezett, majd
számos művészeti szervezet és társaság tagja,
később tisztségviselője, vezetője lett (Művészeti
Alap – MAOE, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Magyar Festők Társasága, Magyar Művészeti Akadémia, stb.). Művészi
tevékenységét számos díj fémjelzi, amelyek sorában az első elismerést 1958-ban kapta, majd
megannyi kiállítási fellépést honoráló díj mellett
2002-ben Munkácsy-díjjal, 2010-ben Kossuthdíjjal ismerték el munkásságát.
Aknay János művészi alkotómunkája mellett a
kezdetektől rendkívül aktív és hallatlan széleskörű művészeti szervezőtevékenységet is kifejt:
az országos művészeti fórumokon is számos
szervezetben, társaságban, testületben, kuratóriumban is (MKISZ, MAOE, NKA) vezető szerepet
vállal és tevékenykedik.
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Erinnerung II. 2017
Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm
Emlék II., 2017
akril, vászon, 150 × 120 cm

der Genosse, 2019
Plakat, 100 × 70 cm
az Elvtárs, 2019
plakát, 100x70 cm

die rote Presse, 2019
Plakat, 100x70 cm
a vörös Prés, 2019
70x100 cm, plakát

József Árendás (1946)

Árendás József (1946)

József Árendás hat 1972 sein Diplom als Entwurfsgrafiker an der Ungarischen Hochschule für Angewandte Kunst absolviert. 1987 – 1992 war er
Dozent für Entwurfsgrafik an der Moholy-Nagy
Universität für Kunst und Design. In den siebziger Jahren entwarf er hauptsächlich Plakate zu
Filmen und für das Petőfi-Theater in Veszprém.
Neben den Kulturplakaten hat er auch Publikationen, Buchumschläge, Logos und Verpackungen
entworfen. 2005 gründete er mit 12 Mitgliedern
die Ungarisch Plakat Gesellschaft (Magyar Plakát
Társaság) deren Vizepräsident er bis 2014 war. Seit
2009 ist er Mitglied der Ungarischen Akademie
der Künste (Magyar Művészeti Akadémia). Seine
bedeutendsten Auszeichnungen: 1988 Niveaupreis des Kulturministeriums (Kulturális Minisztérium nívódíja), 1992 Munkácsy-Preis, 2019 Ungarischer Verdienstpreis für Kunst.

1972-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti
Főiskola tervező-grafika szakán. 1987–1992-ig
grafikai tervezést tanított az Iparművészeti
Főiskola mesterképzős hallgatóinak. A hetvenes években főleg filmplakátokat, majd a
Veszprémi Petőfi Színháznak is grafikai plakátokat készít. Kulturális plakátokat, kiadványokat, könyveket, arculatterveket és csomagolásokat is tervez. Tagja a MAOE-nak és
a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének. 2005-ben 12 társával megalapította
a Magyar Plakát Társaságot, melynek 2014-ig
alelnöke volt. 2009-től a Magyar Művészeti
Akadémia társadalmi szervezet tagja. 2011-től
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
Legrangosabb elismerései: Kulturális Minisztérium nívódíja (1988), Munkácsy Mihály-díj (1992),
Magyarország Érdemes Művésze (2019).

die Macht, 2019
Plakat, 100 × 70 cm
a Hatalom, 2019
70x100 cm, plakát

18

„Zaun” Tannimpex 1982
Plakat, 70 × 100 cm
„Kerítés” Tannimpex 1982
70 × 100 cm, plakát

István Bakos (1941)

Bakos István (1941)

Geboren in Budapest, studierte er an der Ungarischen Akademie der bildenden Künste Malerei
und arbeitete anschließend als Gebrauchsgrafiker.
Seine ersten Arbeiten sind die Pop-Art-Filmplakate der 60er Jahre. Nach den 70er Jahren schuf er
gemalte, ausdrucksstarke, surreale, oft poetische
Filmplakate. Ende der 70er Jahre produzierte er Plakate mit Photo und Broschüren für Außenhandelsunternehmen und deren Westexporte. Diese waren,
wie er sagte, ”Design”-Bilder. Er machte einige TVSpots und führte bei diesen auch Regie. Er war Mitglied der Grafikteams ”Quintett” und ”Perspektiva”.
Heute ist er Mitglied der Ungarischen Vereinigung
für Bildende und Angewandte Kunst und der Ungarischen Plakatgesellschaft. Seit 2012 ist er ordentliches
Mitglied der Ungarischen Akademie der Künste. Seine Arbeiten sind in den Ausgaben der Ungarischen
Kunst, der Ungarischen Angewandten Kunst, der englischen Modern Publicity, der schweizer Graphis, der
Graphis Annual, der japanisen World Graphic Design
Now Posters und der polnischen Projekt zu sehen.

Budapesten született. Az akkori Képzőművészeti Főiskolán végzett festőként, később
alkalmazott grafikusként dolgozott. Első munkái, a 60-as éveket uraló pop-art jellegű filmplakátok voltak. A 70-es évek után festett,
expresszív, szürreális, sokszor költői filmplakátokat készített. A 70-es évek végén fotós
plakátokat, prospektusokat készített külkereskedelmi cégeknek, nyugatra exportált munkáikhoz. Ezek, ahogy ő szokta mondani „design”
képek voltak. Néhány rövid televíziós reklámfilmet készített, rendezett. Tagja volt a „Quintett” és a „Perspectiva” elnevezésű grafikuscsapatoknak. Ma tagja a Magyar Képző- és
Iparművészek Szövetségének, a Magyar Plakát Társaságnak. 2012-től a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagja. Munkái láthatók a
Magyar Művészet, a Magyar Iparművészet, az
angol Modern Publicity, a svájci Graphis, Graphis
Annual, a japán World Graphic Design Now Posters, és a lengyel Projekt című kiadványokban.
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„Käfig” Tannimpex 1978
Plakat, 70 × 100 cm

„Ketrec” Tannimpex 1978
70 × 100 cm, plakát

Meine drei hier ausgestellten Plakate sind in den siebziger und achtziger Jahren für das
ungarische Leder- und Pelzhandelsunternehmen TANNIMPEX entstanden. Die Pelzkollektionen wurden auf internationalen Ausstellungen präsentiert. Für diese Ausstellungen wurden hochwertige Fotobroschüren, Poster und Farbkalender gedruckt. Nur für
den Westen. Meine Aufgaben lagen in den Bereichen der Fotografie und dem Grafikdesign. Eine andere Frage ist meine künstlerische Umsetzung. Ich wusste, jeder wusste,
was Freiheit bedeutet. Es hat mich immer geärgert, dass, wenn man in den Westen
reisen wollte, nur sehr selten einen Reisepass bekam. Falls, dann nur alle drei Jahre
und ausschließlich, wenn man systemtreu oder zumindest angepasst und unauffällig
war. Wenn man mehr als 30 Tage im Westen blieb, wurde man bestraft. Diejenigen,
die Ungarn ohne Erlaubnis verließen, verloren ihre Immobilien an den Staat und ihre
Familienangehörigen durften nicht mehr reisen. Für eine Person in der freien Welt war
das unverständlich. Als ich meine Fotos schoss, lenkte mich mein dahinter denkendes,
grübelndes Gehirn immer in solche Richtungen. Der KÄFIG, das EISENGITTER und der
ZAUN erzählen etwas darüber, wie unsere vergangene, endlich vergangene elendige,
höllische Welt war. Meine Bilder waren Botschaften an das freie Europa, an die Welt.
						
István Bakos 2019

Az itt látható 3 plakátom a hetvenes, nyolcvanas években készült a
TANNIMPEX magyar bőr és szőrme kereskedő cég részére. Az eladandó
kollekciókat nemzetközi kiállításokon mutatták be. Ezekre a kiállításokra
a termékekhez illő, kiváló minőségű fotós prospektusokat, plakátokat,
színes naptárokat nyomtattak ki. Kizárólag nyugatra. Én ebben a lehetőségemben segítettem a céget. Más kérdés az, hogy milyen módon. Tudtam,
mindenki tudta, hogy a szabadság mit jelent. Mindig bosszantott, hogy a
nyugatra utazni vágyó ember nagyon ritkán kapott útlevelet. 3 évenként
és csak akkor, ha nem volt gond vele. Amennyiben 30 napnál többet volt
távol, akkor büntették. Aki engedély nélkül hagyta el Magyarországot,
annak lakását, ingatlanját elkobozta az állam és családtagjait már nem
engedték utazni. Egy szabad világban élő ember számára mindez érthetetlen volt. Amikor készítettem fotóimat a mögötte lévő gondolkodó, motoszkáló agyam, mindig errefelé vitt. A KETREC, a VASRÁCS, a KERÍTÉS, elmond valamit arról, hogy milyen volt ami elmúlt, végre elmúlt nyavalyás
pokoli világunk. A képeim üzenetek voltak a szabad Európa, a Világ felé.
Bakos István, 2019.
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Aurastatue auf Feldbett. 2010–2012
Holz, Objekt, 210 × 110 × 45 cm
Aura sziget, 2010–2012
tábori ágy, fa térvonal, 210 × 110 × 45 cm

Márton Barabás (1952)

Barabás Márton (1952)

Seine künstlerische Ausbildung begann er an der
Fachoberschule für bildende und angewandte
Kunst in Budapest, die er 1970 mit dem Abitur, im
Bereich der angewandten Grafik abschloss. Nach
einem Jahr in einer Druckerei studierte er von
1971 bis 1977 an der Ungarischen Akademie für
Bildende Kunst, wo er neben der Malerei auch die
Techniken der Glasmalerei, des Mosaiks und der
Gipsplastik erlernte. Mit seinen Werken ist er seit
der Mitte der siebziger Jahre in der ungarischen
und internationalen Kunstszene aktiv. Seit Anfang
seiner Karriere an hat er zahlreiche Einzelausstellungen in Budapest, in ländlichen Ortschaften und im
Ausland gehabt und regelmäßig an nationalen und
sonstigen Gruppenausstellungen teilgenommen,
wo er mit einer Vielzahl von Preisen und Anerkennungen honoriert wurde. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit ist er außerdem seit 2010 Dozent
für Bildnerische Darstellung an der Metropolitan
Universität Budapest. Seine wichtigsten Preise:
1986 Niveaupreis des Kulturministeriums, 1987
Stipendium des ägyptischen Kulturministeriums,
1999 Munkácsy-Preis, 1984 Cagnes-sur-Mer Prix
villes et métiers d´arte, 1. Preis in der Kategorie Malerei der Paneuropäischen Union (2002).

Művészeti tanulmányait a budapesti Képzőés Iparművészeti Szakközépiskola alkalmazott
grafika szakán kezdte meg, ahol 1970-ben érettségizett. Egy évig nyomdásztanuló volt, majd
1971 és 1977 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán tanult, ahol a festőmesterség mellett az üvegablak, a mozaik és a gipszkészítés
technikáját is megtanulta. Műveivel az 1970-es
évek második fele óta van jelen a magyar és
a nemzetközi művészet színterein: pályakezdése óta számos, újabb és újabb műegyütteseket bemutató önálló tárlatot rendezett Budapesten, vidéki településeken és külföldi városokban, rendszeres résztvevő az országos és a
csoportkiállításokon – amelyeken számos díjjal,
elismeréssel honorálták munkásságát. Művészeti munkássága mellett 2010 óta a Budapesti
Metropolitan Egyetemen a Képi ábrázolási szak
szakvezetője, főiskolai docens. Legfontosabb
díjai: Művelődési Minisztérium nívódíja (1986),
Egyiptomi Kulturális Minisztérium ösztöndíja
(1987), Munkácsy Mihály-díj (1999), XIV. Nemzetközi Festészeti Fesztivál, a zsűri különdíja,
Cagnes-sur-Mer (Franciaország, 1984), Magyar
Páneurópa Unió festészeti I. díja (2002).
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Rauch
Holz, Objekt, 180 × 140 × 60 cm
Füst
fa, objekt, 180 × 140 × 60 cm

NDK

SOHA TÖBBÉ

Verstrichene
1989.-2019
Zeit Elfolyó
idő

1989.augusztus 19.

Verstrichene Zeit. 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cm,
Elfolyó idő, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm,

Nie wieder DDR. 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cm,

Design: Ferenc Baráth

Design: Ferenc Baráth

Soha többé NDK, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm,

HATÁRTALANUL
1989.-2019

Ferenc Baráth (1946)

Baráth Ferenc (1946)

Geboren in Magyarkanizsa (früher Ungarn, damals
Jugoslawien, heute Kanjiža in Serbien) kam er 1961
nach der Grundschule auf die Fachoberschule der
bildenden Kunst in Ujvidék (heute Novi Sad, Serbien). Sein Schaffen wurde auch im ehemaligen Jugoslawien durch zahlreiche Preise geehrt. In Ungarn
trat er 1992 dem Nationalen Verband Ungarischer
Künstler und dem Verband Ungarischer Bildender
und Angewandter Künstler bei. 2000 bekam er
den Munkácsy-Preis, 2002 das Hungart-Stipendium, 2003 den Hauptpreis der Grafischen Biennale
in Békéscsaba und 2004 den Preis des Goldenen
Reißnagels in der Kategorie des kulturellen Plakates,
sodann 2013 die Anerkennung der Ungarischen
Künstlerischen Akademie für Design. 1994 formierte
sich in Szeged das internationale Avantgarde Theaterfestival „Thealter“, dessen Plakate er von Beginn
an entwarf. 2004 gründete er mit seinen Kollegen
die Ungarische Plakat Gesellschaft.

Született Magyarkanizsán, a volt Jugoszláviában,
az elemi elvégzése után 1961-ben került Újvidékre a Képzőművészeti Középiskolába. Munkásságát a volt Jugoszláviában is számos szakmai
és társadalmi elismeréssel díjazták. Magyarországon 1992-ben tagja lett a Magyar Művészek
Országos Szövetségének és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.
2000-ben megkapta a Munkácsy Mihály-díjat,
2002-ben a Hungart ösztöndíjat, 2003-ban a Békéscsabai Grafikai Biennálé fődíját és 2004-ben
az Aranyrajzszög Kulturális plakátért járó díját,
majd 2013-ban a Művészeti Akadémia tervezőművészetért járó elismerését. 1994-ben
Szegeden megalakult a Thealter Nemzetközi
Avangard Színházi Fesztivál, melynek plakátjait a kezdetektől tervezte, immár több mint
húsz éve. 2004-ben több kollégájával együtt
megalakította a Magyar Plakát Társaságot.

Grenzenlos. 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cm,
Határtalanul, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm,
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Design: Ferenc Baráth

„Blühender Fluss”
Superpositionale Laser-Video
– Lichtperformance
„Virágzó folyam”
technika: szuperpozíciós lézer-video fény-performance

Attila Csáji (1939)

Csáji Attila (1939)

Geboren in Szepsi (damals Komitat Abaúj, Ungarn,
heute Moldava nad Bodvou, Slowakei) lebt er seit
1948 in Budapest. Nach 1956 musste er Budapest
verlassen und schloss 1964 die pädagogische Oberschule in Eger als Kunstlehrer ab. In den sechziger
und siebziger Jahren war er einer der Hauptvertreter
der ungarischen Avantgarde. Ab der Mitte der siebziger Jahre forschte er mit der Unterstützung des
Zentralen Forschungsinstitutes für Physik an den
bildschaffenden Möglichkeiten der Lasertechnologie. Sein Unterstützer und Partner in der Forschung
war Dr. Norbert Kroó, der Leiter der ungarischen
Laserforschung. Er erforschte neue bildgebende
Transformationstechniken, die sogenannte Superpositionstechnik. Die dazugehörigen technischen
Werkzeuge und die Methode wurden 1980 patentiert. In Folge dessen wurde er zu zahlreichen
europäischen Veranstaltungen und Podien eingeladen (Bella Center, Kopenhagen, Finnlandia Palast,
Finnland, Messepalast, Stuttgart, etc.). Das Massachusetts Institute of Technology – CAVS (Center for
Advanced Visual Studies) wählte ihn als Lichtkünstler zum Mitglied. 2009 bekam er den MunkácsyPreis, 2015 den Ungarischen Verdienstpreis für
Kunst (Magyarország Érdemes Művésze) und 2018
den Preis Herausragender ungarischer Künstler.

Szepsiben született (Abaúj vármegyében,
Magyarországon – ma Szlovákia), 1948 óta
él Budapesten. 1956-ot követően el kellett
hagynia Budapestet és az Egri Tanárképző Főiskola rajztanári szakát végzi el 1964-ben. A hatvanas-hetvenes években a magyar avantgarde
egyik fő szervezője. A hetvenes évek közepétől
a Központi Fizikai Kutató Intézet támogatásával
a lézer képi lehetőségeit kutatja, társa a munkában Dr. Kroó Norbert a magyarországi lézerkutatás vezetője. Új képi transzformációs módszert kísérleteznek ki, az ún. szuperpozíciós
módszert. Az eszközrendszert és módszert
1980-ban szabadalmaztatják. Ezután számos
európai országból meghívást kap előadásokra és bemutatókra (Koppenhága – Bella Center, Finnország – Finnlandia Palota, Stuttgart
– Messepallas, stb.). A Massachusetts Institute
of Technology – CAVS (Center for Advanced Visual Studies), fényművészeti munkássága alapján tagjává választja. 2009-ben Munkácsy Mihály-díjat, 2015-ben Magyarország Érdemes
Művésze díjat, majd 2018-ban a Magyarország
Kiváló Művésze díjat kapja meg.

26

„Blühender Fluss”
Superpositionale Laser-Video
– Lichtperformance
„Virágzó folyam”
technika: szuperpozíciós lézer-video fény-performance

Park in ergänzenden Farbe
Öl auf Karton, 41x51 cm
Park kiegészítő színben
olaj, karton, 41 × 51 cm

Károly Elekes (1951)

Elekes Károly (1951)

Seine kunstakademische Ausbildung schloss er
in Cluj-Napoca an der Ion Andreescu Kunsthochschule als Grafiker ab und begann 1975 in Bukarest
zu arbeiten. 1977 zog er nach Târgu Mureș und
organisierte die zweiseitige Beziehung mit den
Künstlern der Hauptstadt ausbauend eine Ausstellung mit der Bukarester Künstlergruppe Atelier 35.
So kam auch der MAMŰ (deutsch: Schaffenskreis
der Târgu Mureș-er Ateliers) zustande, als dessen
Hauptorganisator er viele Jahre fungierte. Da die
Lage in Rumänien die Schaffens- und Kunstfreiheit (für ungarisch stämmige Künstler) unmöglich
machte, reichte er einen Antrag auf Ausreise nach
Ungarn ein. Der MAMŰ wurde 1983 aufgelöst. Im
April 1984 kam er in Budapest an und war bereits
im Juni Mitglied des Verband ungarischer bildender und angewandter Künstler sowie kurze Zeit
später Studios junger bildender Künstler. Seine
wichtigsten Preise: 1986 Hauptpreis des Budapester
Stadtrats, 1988 Niveaupreis des Kulturministeriums,
1998 Munkácsy-Preis

Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakán
végezte. Diplomavédése után 1975-ben Bukarestben kezdett dolgozni grafikusként. 1977-ben
Marosvásárhelyre költözött és közös kiállítást
szervezett a bukaresti Atelier 35 tagjaival, erősítve a kétoldalú kapcsolatokat a fővárosi művészeti élettel. Így jött létre a Marosvásárhelyi
Műhely Alkotókör (MAMŰ) is, melynek több
éven keresztül fő szervezőjeként tevékenykedett. Mivel a romániai helyzet ellehetetlenítette a szabad művészi önkifejezést, kitelepedési kérelmet adott be a hatóságoknak, majd
1983-ban véget vetettek a MAMŰ-csoport
működésének. 1984 áprilisában érkezett Budapestre, már júniusban fölvették a Művészeti
Alapba, nem sokkal később pedig bekerült a
Fiatal Képzőművészek Stúdiójába. Díjai többek
között: Budapest Fővárosi Tanácsának fődíja
(1986), a Kulturális Minisztérium nívódíja (1988),
Munkácsy Mihály-díj (1998).
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Klassische Landschaft
Öl auf Holzspanplatte, 53 × 63 cm
Klasszikus táj
olaj, farost, 53 × 63 cm
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Eckiger Moebius. 2016
Bronze, 55 × 87 × 47 cm
Sarkos Moebius, 2016,
bronz, 55 × 87 × 47 cm

Ádám Farkas (1944)

Farkas Ádám (1944)

Er hat an der Budapester Akademie der bildenden
Künste Bildhauerei studiert. 1968 reiste er nach Paris und immatritulierte sich an der École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris, wo er Schüler
René Collamarinis, dem Leiter der Bildhauerklasse
wurde. Ab 1969 war er als Assistent des italienischen Künstlers Émile Gilioli tätig. Neben seinen
zahlreichen Einzelausstellungen nahm er auch regelmäßig an den ungarischen Gruppenausstellungen teil. Seit 1969 ist er regelmäßiger Teilnehmer an
internationalen und nationalen Ausstellungen. Sein
Schaffen ist, dank seiner Studien, neben Ungarn
auch stark mit Frankreich verbunden aber auch in
Japan ist er in der Kunstszene bekannt: 1992 wurde
eines seiner monumentalen Werke im Skulpturenpark in Fujimi Kogen aufgestellt und 1995 war er
Jurymitglied des internationalen Skulpturenwettbewerbs in Kitakyusu. Seine wichtigsten Preise:
1983 Munkácsy-Preis, 1989 Ungarischer Verdienstpreis für Kunst, nach dessen Entgegennahme er
2003 in die Ungarische Akademie der Künste und
im gleichen Jahr – als erster ungarischer Künstler
– in die Royal British Society of Sculptors gewählt
wurde. Seit 1990 unterrichtet er an der Ungarischen
Akademie der bildenden Künste.

A Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász
szakán tanult. 1968-ban Párizsba utazott és
beiratkozott a párizsi Écoles des Beaux-Artsra,
ahol a szobrász tanszék tanára, René Collamarini műtermében szabadhallgató volt. 1969-ben
szintén Párizsban az olasz származású Émile Gilioli műtermében asszisztensként dolgozott. A
munkásságát végigkísérő önálló kiállítások
mellett rendszeres résztvevője a hazai csoportos tárlatoknak. 1969-től folyamatosan jelen
van külföldön rendezett, nemzetközi szobrászati
és a magyar képzőművészetet reprezentáló kiállításokon. Munkássága – korai tanulmányútja
révén – Magyarország mellett Franciaországhoz
kötődik. Művészetét Japánban is tisztelet övezi:
1992-ben a Fujimi Kogen szoborparkban felállították monumentális szobrát és 1995-ben meghívták a Kitakyusu Nemzetközi Szobrászverseny
egyik zsűritagjának. Jelentős állami kitüntetések
– Munkácsy-díj (1983), Érdemes Művész (1989) –
odaítélését követően 2003-ban a Magyar Művészeti Akadémia, majd ugyanebben az évben
– első magyar művészként – a Royal British Society of Sculptors is tagjai közé választotta. 1990-től
tanít a Magyar Képzőművészeti Főiskolán.
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Überbrückung. 1998
Bemaltes Walnussholz, 43 × 65 × 32 cm
Áthidaló, 1998
festett faszobor, 43 × 65 × 32 cm

Phantasma I. 2011
Holz, Leder, Metal, 38 × 32 × 32 cm
Phantasma I., 2011
fa, bőr, fém, 38 × 32 × 32 cm
Phantasma II. 2011
Holz, Leder, Eisen, 43 × 26 × 27 cm
Phantasma II., 2011
fa, bőr, vas, 43 × 26 × 27 cm

József Gaál (1960)

Gaál József (1960)

Er studierte zwischen 1979 und 1986 an der Ungarischen Akademie der bildenden Künste Vervielfältigungsgrafik. Anschließend erwarb er ein Diplom
als Lehrer für Kunstzeichnung, bearbeitende und
darstellende Geometrie sowie Kunstgeschichte.
Seit 1983 stellt er regelmäßig seine Werke aus und
seit 1993 ist er Dozent an der Ungarischen Akademie der bildenden Künste – zwischen 1993 und
1996 für Visuelle Bildung und seit 1996 für Malerei,
zwischen 1999 und 2005 war er zudem Zeichenlehrer an der Freien Kunstschule Szőnyi István in
Zebegény. Neben der Malerei beschäftigt er sich
mit Grafik und Bildhauerei, zudem schreibt und
publiziert er Belletristik und Kunstkritiken. Seine
wichtigsten Preise: 1985 Preis der Herman Lipót
Stifftung der Ungarischen Akademie der bildenden Künste, 1985 Kondor-Plakette der 13. Nationalen Biennale für Grafik, 1987-1989 Derkovits
Gyula Stipendium für bildende Kunst, 1989 KassákStipendium, 1989 Preis der Barcsay-Stiftung,
Munkácsy-Preis und Hauptpreis der 16. Nationalen Biennale für Grafik; 1991 Rom-Stipendium, 1994 VII. Nationale Biennale der Zeichnung,
Preis der Gemeinde Borsod-Abaúj-Zemplén,
1996 Csohány-Preis der VIII. Landesbiennale,
2006 Palládium Preis, 2010 Supka Magdolna Preis.

Tanulmányait 1979 és 1986 között Magyar
Képzőművészeti Főiskola sokszorosító grafika
szakán végezte. Művészeti rajz, szerkesztő- és
ábrázoló geometria, valamint művészettörténet szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Rendszeresen állítja ki műveit főiskolás
korától kezdve. 1983 óta kiállító művész és
1993 óta tanít a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, 1993–1996 közt a Vizuális Nevelés Tanszéken, 1996 óta a Festő Tanszéken, közben
1999–2005 közt a Zebegényi Szőnyi István
Képzőművészeti Szabadiskolában festő tanár.
A festészet mellett grafikával, szobrászattal és
írással is foglalkozik: szépirodalmi és művészetkritikai jellegű munkákat publikál. Díjai: Magyar
Képzőművészeti Főiskola Herman Lipót Alapítványának díja, a XIII. Országos Grafikai Biennálé
Kondor-emlékérme (1985), Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj (1987–1989), Kassák-ösztöndíj (1989), a Barcsay Alapítvány díja; Munkácsy
Mihály-díj; a XVI. Országos Grafikai Biennále
nagydíja; római ösztöndíj (1991), a VII. Országos
Rajzbiennálén Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzata díja (1994), a VIII. Országos Rajzbiennále Csohány-díja (1996), Palládium díj (2006),
Supka Magdolna-díj (2010).
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Transhuman Fetish III. 2012
Holz, Leder, Eisen, 43 × 31 × 22 cm
Transhuman Fetish III.,2012.
fa, bőr, vas, 43 × 31 × 22 cm

Abriss XVIII. 2009
Öl auf Leinwand,150 × 200 cm
Bontás XVIII., 2009
olaj, vászon, 150 × 200 cm

György Jovián (1951)

Jovián György (1951)

Geboren in Șimleu Silvaniei (Szilágysomlyó), studierte er an der Nicolae Grigorescu Kunstakademie Malerei, was er mit Auszeichnung abschloss.
Im Anschluss daran absolvierte er dort auch sein
Meisterstudium. Zwischen 1977 und 1981 war er als
Gastbühnenbildner an dem Staatstheater in Oradea tätig und zog dann nach Budapest, wo er seitdem lebt. Als Grafiker hat er mehr als ein Jahrzehnt
am „Játékszín“ Theater und anschließend am Merlin-Theater gearbeitet. 1996 war er der Leiter der
Merlin-Galerie. Seit 1999 arbeitet er am Petőfi-Literaturmuseum. Ab 1984 hat er drei Mal in Folge das
Derkovits-Stipendium erhalten, 1985 war er vier
Monate an der Ungarischen Akademie in Rom und
gewann ein Jahr drauf das Madrid-Stipendium des
ungarischen Kultusministeriums. 1987 war er auf
Studienreise in Belgien und organisierte eine Ausstellung in der Galerie d’Art Actuel in Liège. Im Jahr
1991 und ´92 gewann er das Stipendium der Ungarischen Hypothekenbank. 1999 und 2002 konnte
er mit dem internationalen Künstleraustauschprogramm des Instituto de Arte Contemporanae
Lisboa und der Budapester Stadtverwaltung
in die portugiesische Hauptstadt reisen.
1999 wurde ihm der Munkácsy-Preis verliehen.

Született Szilágysomlyón. A Nicolae Grigorescu
Képzőművészeti Egyetem festő szakán 1974-ben
kitüntetéssel végzett, ezt követően mesterképzésen vett részt. 1977–1981 közt a nagyváradi
Állami Színház vendég díszlettervezőjeként tevékenykedett, majd áttelepült Magyarországra,
azóta Budapesten él. Grafikusként több mint
egy évtizeden keresztül a Játékszínben, majd a
Merlin Színházban dolgozott. 1996-ban a Merlin
Galéria vezetője volt. 1999 óta a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa. 1984-től három egymást
követő évben ítélték neki a Derkovits ösztöndíjat, 1985-ben a Római Magyar Akadémián töltött
négy hónapot, majd egy évvel később a Művelődési Minisztérium madridi ösztöndíját is elnyerte. 1987-ben tanulmányúton vett részt Belgiumban. Az ezt követő években több kiállítása
nyílt a liège-i Galerie d’Art Actuel-ben. 1991-ben
és 1992-ben a Magyar Hitelbank ösztöndíját
nyerte el. 1999-ben és 2002-ben az Instituto de
Arte Contemporanea Lisboa és a Fővárosi Önkormányzat nemzetközi művészcsere programjának támogatásával a portugál fővárosba látogatott. 1999-ben munkájának elismeréseként
Munkácsy-díjjal jutalmazták.
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Abriss XVIII. (Detail), 2009
Öl auf Leinwand,150 × 200 cm
Bontás XVIII., (részlet), 2009
olaj, vászon, 150 × 200 cm

Bewegungen I. 2000–2002
Mixed media, Papier, Holzspanplatte, 140 × 100 cm
Mozdulatok I., 2000–2002
vegyes technika, papír, farostlemez, 140 × 100 cm

Bewegungen II. 2000–2002
Mixed media, Papier, Holzspanplatte, 140 × 100 cm
Mozdulatok II., 2000–2002
vegyes technika, papír, farostlemez, 140 × 100 cm

Péter Kovács (1943)

Kovács Péter (1943)

Er studierte zwischen 1964 und 1970 an der Ungarischen Akademie der Künste Malerei. Nach seinem
Studium gewährte ihm zwischen 1971 und 1974 das
Derkovits-Stipendium die existentielle Sicherheit.
Anschließend organisierte er Einzelausstellungen
und nahm an Gruppenausstellungen teil. Durch die
Teilnahme an den Wettbewerben, Ausschreibungen und Kunstbiennalen ist er zu einer beständigen
Figur der ungarischen Kunstszene geworden und
konnte sich anschließend auch international positionieren. Sein klares Ziel war es, neben der ungarischen auch in der Internationalen, in erster Linie in
der europäischen Kunstszene aktiv zu sein. Im Laufe
seiner Karriere gewann er zahlreiche Stipendien und
Preise, unter anderem: 1985 Munkácsy-Preis, 2000
Herausragender Künstler Verdienstpreis und 2008
der Kossuth-Preis – diese Preise zeichnen das Portrait eines bewusst und systematisch arbeitenden,
mit seinen Werken die Herausforderungen der Zeit
äußerst sensibel reflektierenden Künstlers.

1964 és 1970 között végezte el a Magyar
Képzőművészeti Főiskola festő szakát. A főiskolai tanulmányok lezárulása után fontos
egzisztenciális segítséget adott számára az
1971 és 1974 között elnyert Derkovits-ösztöndíj. Ezt követően egyéni kiállításokat rendezett, csoportos kiállításokon vett részt: a
pályázatokon, szakmai biennálékon állandó
résztvevő lett, majd külföldi, elsősorban európai színtereken is bemutatkozott. Tudatos
törekvése volt, hogy a hazai részvétel mellett a nemzetközi művészeti életben is jelen
legyenek alkotásai. A pályája során elnyert
ösztöndíjak, a kiállítási díjak, a művészeti díjak
– az 1985-ben elnyert Munkácsy-díj, a 2000-ben
elnyert Kiváló művész-elismerés és a 2008-ban
elnyert Kossuth-díj – egy tudatosan és szisztematikusan dolgozó, műveivel a kor kihívásaira
roppant érzékenyen reflektáló művész portréját
rajzolják meg.
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Bewegungen II. (Detail), 2000–2002
Mixed media, Papier, Holzspanplatte, 140 × 100 cm
Mozdulatok II., (részlet), 2000–2002
vegyes technika, papír, farostlemez, 140 × 100 cm

Sich Entfernender 1, 2007
Acryl auf Leinwand, 200 × 120 cm
Távolodó 1., 2007
akril, vászon, 200 × 120 cm

István Kulinyi (1945)

Kulinyi István (1945)

1973 schloss er sein Studium als Grafiker an der Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design ab. Seit
2017 ist er Mitglied der Ungarischen Akademie der
Künste. Er beschäftigt sich mit Malerei, Grafik, Entwurfsgrafik, Szenen-, Objekt- und Installationsentwürfen
sowie mit Schreiben. Seine aus grotesken, gesellschaftskritischen Bleistiftzeichnungen ausgerichtete
erste größere Ausstellung 1979 wurde unter Berufung
auf die ungewöhnliche Installation von der damaligen
machthabenden Bürokratie zeitweise geschlossen.
1985 begann er mit dem Entwurf künstlerischer
Kreativität fördernder Spiele und Objekte, die unter
dem Namen Artplay patentiert sind. Sein wichtigstes
Produkt ist das Mobil-Mosaik Bildsystem, auf dessen
Elemente sein für das Millennium vorgeschlagener
Entwurf eines Lichtturmes in Budapest beruht. Für die
Budapest-Wien Expo 1995 entwarf er eine die zwei
Städte verbindende Lichtbrücke. Wichtiger Teil seines
Schaffens ist auch, dass er die ungarischen kulturellen
Entwicklungen und die fachlichen Mängel erkennend
sich viele Jahre für die Unterstützung ungarischer
Designer einsetzte. Zwischen 1992 und 1997 erstellte
er für die Hotelkette Kempinski große, einzigartige
grafische Collage-Serien mit Motiven aus der Geschichte und Kultur der unterschiedlichen europäischen Städte, welche die Räume des Kempinski
Corvinus in Budapest, des Taschenberg Palais in
Dresden und des Hotel Adlon in Berlin dekorierten.
Für seine Paraphrasen-Gemälde, welche in der Zeit
nach dem 11. September 2001 entstanden, sowie
für seine Versuche der Erneuerung digitaler Bildserien ist seine aus riesigen Metallplatten ausgeschnittene Kopf-Reihe, welche 2009 für das Firmengebäude von Telenor entstanden ist, sinnbildlich.

1973-ban végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán grafikusként. Budapesten él és dolgozik,
2017-től a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja. Festészettel, grafikával, tervezőgrafikai, látvány-, tárgy-, és installációs tervezéssel
és írással foglalkozik. Groteszk, társadalomkritikus ceruzarajzaiból rendezett első fontosabb
kiállítását 1979-ben a szokatlan installálásra hivatkozva a hatalmi bürokrácia egy időre bezárta. A 80-as évek végén Artplay névvel művészi
kreativitást fejlesztő játékokat, tárgyakat tervez
és szabadalmaztat, ezek legfontosabb produktuma a Mobil-mozaik képrendszer, ezekre az
elemekre épült a millennium alkalmával javasolt budapesti fénytorony terve is. Az 1995.
évi Bécs–Budapest Expo számára a két várost
összekötő fényhidat tervez. Munkásságának
fontos része, hogy 1992-ben megszervezi a Magyar Design Kulturális Alapítványt, könyveket,
kiadványokat ad ki, és szakmai eseményeket
szervez. 1992 és 1997 között a német Kempinski cég részére készít egyedi, az adott város történelmének, kultúrájának fontos motívumait
felhasználó nagy grafikai montázs-sorozatokat, amelyek a budapesti Corvinus, a drezdai
Taschenberg Palais és a berlini Adlon szállók
tereit dekorálták. A 2001. szeptember 11. utáni
korszak parafrázis-festményei és a digitális alapú képsorozatok megújító kísérleteinek jellemző munkája a 2009-ben a mai Telenor székháza
számára készült hatalmas méretű, acélba vágott fejsorozata, vagy a legutóbbi évek formai,
technikai és anyagkísérletei.
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Private Wand. 2015
Mixed media, Holzspanplatte, 120 × 80 cm
Privát fal, 2015
vegyes technika falemez, 120 × 80 cm

Rückweg 1. 2019
Öl auf Leinwand, 120 × 140 cm

Rückweg 2. 2019
Öl auf Leinwand, 120 × 140 cm

Visszaút 1., 2019
olaj, vászon, 120 × 140 cm

Visszaút 2., 2019
olaj, vászon, 120 × 140 cm

Gábor Lajta (1955)

Lajta Gábor (1955)

Er lebt und arbeitet als Maler und Kunstschriftsteller in
Budapest. Neben seiner schöpferischen Tätigkeit unterrichtete er 25 Jahre lang an einer freien Kunstschule. Seine Studien und Kritiken der klassischen und
zeitgenössischen bildenden Künste und des Kinos
werden in Fachzeitschriften veröffentlicht. Mitgliedschaften: MAOE (Verband ungarischer bildender
und angewandter Künstler), MÚOSZ (Nationale Vereinigung ungarischer Journalisten), Gesellschaft ungarischer Maler, MMA (Kunstsektion der Ungarischen
Akademie der Künste). Obwohl er früh zu zeichnen
und zu malen begann, trat er nach Umwegen seine
künstlerische Laufbahn an. Nach seinem Abschluss
an der Juristischen Fakultät der ELTE studierte er Layout und Typographie, war Filmkritiker und Designer.
Anschließend studierte er Grafik und Malerei an den
Kunsthochschulen in Wien und Budapest. Nach einer
kurzen Zeit der abstrakten Malerei ist seine Malerei
seit Anfang der neunziger Jahre allmählich realistischer geworden. Sein charakteristisches Thema ist
zunächst die isolierte menschliche Figur, später die
vielfigurige Metropole, oft Nachtszenen, manchmal
eingebettet in eine Erzählung. Seine Bilder zeichnen
sich durch eine lichtschattenkoloristische, sinnliche
Inszenierung aus. 2001 erhielt er den Taylor-Preis beim
Salon (Société des Artistes Français) in Paris und 2002
die Bronzemedaille. 2015 erhielt er den Munkácsy Preis.

Festőművész, művészeti író. Budapesten él és
dolgozik. Az alkotómunka mellett 25 évig tanított
képzőművészeti szabadiskolában. Klasszikus és
kortárs képzőművészettel, filmművészettel foglalkozó tanulmányai, kritikái szakfolyóiratokban
jelennek meg. Tagságai: Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete, Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Magyar Festők Társasága, Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata. Noha korán kezdett rajzolni és festeni,
kitérők után lépett a művészi pályára. Az ELTE
Állam- és Jogtudományi Karának elvégzését
követően laptervezést tanult, volt filmkritikus
és tervezőszerkesztő, majd Bécsben és Budapesten művészeti főiskolákon folytatott grafikai
és festészeti tanulmányokat. Festészete rövid
ideig tartó absztrakt korszak után az 1990-es
évek elejétől fokozatosan lett egyre reálisabb.
Jellegzetes témája eleinte az izolált emberi
alak, később a sokfigurás nagyvárosi, gyakorta
éjszakai jelenetek, olykor valamilyen narratívába
ágyazva. Képeire jellemző a fény-árnyék kolorisztikus, érzékletes megjelenítése. 2001-ben
a párizsi Salon (Société des Artistes Français)
Taylor-díjával, 2002-ben a Salon bronzérmével
tüntették ki. 2015-ben Munkácsy Mihály-díjat
vehetett át.
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Rückweg 2. (Detail), 2019
Öl auf Leinwand, 120 × 140 cm
Visszaút 2., (részlet), 2019
olaj, vászon, 120 × 140 cm

Grenzzone 2.
Mixed media, Holzspanplatte, 60 × 80 cm
Határsáv 2.
olaj, farost lemez, vegyes technika 60 × 80 cm

András M. Novák (1944)

M. Novák András (1944)

András M. Novák hat nicht nur mit den gängigen
Abbildungstechniken, sondern auch mit den klassischen bildschaffenden Techniken abgerechnet,
als er das Wesen der alltäglichen Erscheinungen zu
erforschen begann. Das Bild war nun nicht länger
die Abbildung einer Sache, sondern wurde die Geschichte und Dokumentation seiner eigenen Bildwerdung. M Novaks Werk reflektiert nicht Konstruktion sondern Dekonstruktion. Es ist die Präsentation
durchtränkter Reste eines einst ganz Gewesenen.
Seine persönliche Erscheinung machen nicht die
organischen Verbindungen und genauen Positionierungen, sondern vielmehr die Verwirrungen,
Zerstörungen und Verletzungen aus: die scheinbar
zufällige Sichtbarwerdung übereinander gelegter
Schichten. Seine Preise: 1984 Silberdiplom der Nationalen Landschaftsmalerei-Biennale in Hatvan,
1987 Hauptpreis der 3. Tableau-Malerei-Biennale in
Szeged, 1999 Hauptpreis der Ausstellung „Das letzte Maifest des Jahrtausends” im Olof Palme Haus in
Budapest, 1999 Munkácsy-Preis.

M. Novák András nemcsak a hagyományos leképezéssel, hanem a klasszikus képalkotó módszerekkel is leszámolt akkor, amikor a mindennapok jelenségeinek lényegét kezdte kutatni:
a kép immár nem valaminek a megjelenítése
volt, hanem a kép keletkezésének történetévé,
dokumentumává vált. Az M. Novák-mű mindezeken túl nem a konstruálás tükre, hanem
éppen ellentettjéé: a lebontásé, valami egykor teljes-volt maradványának átitatott prezentációja. A személyes megjelenését nem a
szerves kapcsolódások és pontos illeszkedések,
hanem a kuszáltságok, romboltságok, megsértettségek jellemzik: az egymásra rakódott
rétegek látszólag véletlenszerű feltárulkozása.
Díjai: Országos Tájképfestészeti Biennále, Hatvan,
ezüstdiploma (1984),
III. Táblaképfestészeti Biennálé, Szeged, fődíj (1987),
Az évezred utolsó majálisa, Budapest, Olof Palme
Ház, a kiállítás díja (1999),
Munkácsy Mihály-díj (1999).
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Die abgesägte Grenze
Mixed media, Holzplatte, 80 × 120 cm
A lefűrészelt határ
falemez vegyes technika, 80 × 120 cm

Konzert für die Opfer des Kommunismus (1990)
Plakat, 84 × 119 cm
Koncert a kommunizmus áldozataiért, 1990
plakát, 84 × 119 cm

István Orosz (1951)

Orosz István (1951)

1975 schloss er das Studium an der Fachhochschule für angewandte Kunst als Grafiker ab. Seit der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre entwarf er Bühnen- und Szenenbilder. 1977 begann er mit seinem
ersten Animationsfilm „Csönd“ (deutsch Stille) seine
Erfolgsreihe an Zeichentrickfilmen, die bis heute anhält. Mit seinen Kulturplakaten ist er einer der außergewöhnlichsten und herausragendsten Künstler der
ungarischen Plakatkunst. Seinen Haupttätigkeitsbereich bildet das eigenständige grafische Blatt.
Er ist regelmäßiger Teilnehmer und Gewinner von
nationalen und internationalen Biennalen, Ausstellungen und Filmfestivals. Er ist eingeladener Gastsprecher bei prestigeträchtigen Konferenzen und
Symposien der bildenden Kunst und leitet weltweit
Workshops, von Europa bis Asien, von Nord- bis
Südamerika. Dank des träumerischen Schwebens,
des magischen Realismus, des absurden Humors,
der tiefen Verwurzelung in der europäischen Kultur und der hohen Qualität seiner Kunst ist er einer
der herausragendsten, nicht offiziellen Botschafter
der ungarischen Kultur. Er ist seit 1993 Mitglied der
Széchenyi Akademie für Literatur und Kunst. Im Jahr
2002 habilitierte er an der Moholy-Nagy Universität.
Seit 2004 ist er Mitglied der Alliance Graphique Internationale und seit 2012 ordentliches Mitglied der
Ungarischen Akademie der Künste.

1975-ben grafikusként diplomázott a Magyar
Iparművészeti Főiskolán. A hetvenes évek
második felétől díszleteket tervez. 1977-ben
első animációs filmjével (Csönd) kezdi meg
rajzfilmjeinek máig ívelő sikersorozatát.
Kulturális plakátjaival a magyar plakátművészet
egyik különös, egyéni hangú „csúcsszemélyisége”. Munkásságának fő területe, legfontosabb műfaja az önálló grafikai lap. Hazai és
nemzetközi grafikai biennálék, kiállítások, filmfesztiválok állandó résztvevője, díjnyertese.
Rangos képzőművészeti konferenciák, szimpózionok meghívott előadója, workshopok
vezetője szerte a világon Európától Ázsiáig,
Észak-Amerikától Dél-Amerikáig.
Műveinek álombeli lebegése, mágikus realizmusa, abszurd humora, az európai kultúrában
mélyen gyökerező volta, magas színvonala révén a magyar kultúra egyik legkiválóbb
nem hivatalos utazó nagykövete. 1993-ban a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
tagjává választotta. 2002-ben habilitált a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. 2004-ben az
„Alliance Graphique Internationale” (Grafikusok Nemzetközi Szövetsége) választotta taggá,
2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja.
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Berlin (1989–2005)
Plakat, 84 × 119 cm
Berlin, 1989–2005
plakát, 84 × 119 cm
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Bücherverbrennung, 1956–2006
Objekt 30,5 × 27,5 × 6,5 cm
Könyvégetés, 1956–2006
objekt, 30,5 × 27,5 × 6,5 cm

Péter Prutkay (1947)

Prutkay Péter (1947)

Zu Anfang seiner Karriere hat er sich hauptsächlich
mit den Techniken der Vervielfältigungsgrafik beschäftigt, mit Kupferstichen, Lithografien und Holzschnitten, aber von Beginn an auch mit den figurativen Techniken von Plastiken der Objekt- bzw.
Schachtelkunst. Ab der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre wurde er zu mehreren Grafischen Biennalen
in diversen westeuropäischen Städten eingeladen,
wo er seine grafischen Arbeiten ausgestellt hat.
Sowohl im Ausland, als auch in der Heimat wurden
seine Werke gekauft und er erhielt sogar Auszeichnungen. Er versuchte sich in die ungarische Kunstszene zu intergrieren, aber meistens wurde er von der
Jury abgelehnt. Später wurde seine kritische künstlerische Stimme doch langsam anerkannt und mehrere gutmütige Kollegen und Jurymitglieder standen ihm zur Seite. Er wollte keine ästhetisierende
Wohnungsdekoration, oder galerietaugliche Landschaftsmalerei, keine Stillleben oder „Bankkunst“
schaffen, stattdessen wollte er Gedanken vermitteln
und die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Dinge
und typische Erscheinungen lenken. 1989 hat er für
seine Ausstellung den Preis des Kultus- und Bildungsministeriums, 1998 den Munkacsy-Preis und 2016
den Mednyánszky László Preis erhalten.

Pályája kezdetén elsősorban sokszorosító
grafikai technikákkal foglalkozott: rézkarcokat,
litográfiákat, fametszeteket készített, de kezdetektől foglalkoztatta a tárgyformálás, a térplasztika, az objekt- illetve dobozművészet is. Az
1970-es évek második felétől több nyugateurópai városban rendezett nemzetközi grafikai biennáléra is meghívták, ahol kiállították
grafikáit. Itthon és külföldön is vásároltak munkáiból és még díjat is kapott. A hazai hivatalos
művészeti életbe is próbált bekapcsolódni,
de általában kizsűrizték alkotásait. Később lassan-lassan kezdték elfogadni kritikus hangvételét, és több jóérzésű kolléga, zsűritag is kiállt
mellette. Nem esztétizáló lakásdekorációkat
vagy képcsarnoki tájakat, nem csendéleteket
vagy „bankművészetet” akart készíteni, hanem gondolatokat szándékozott közvetíteni,
fel szerette volna hívni a figyelmet különböző
dolgokra, a tipikus jelenségekre. 1989-ben kiállítása megkapta a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium díját, 1998-ban Munkácsy Mihálydíjat, majd 2016-ban Mednyánszky László-díjat
kapott.
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Grenzöffnung 89, 1989
Objekt, 33,5 × 28 × 7 cm
Határnyitás
'89, 1989
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Maßlose Raserei der Herzen I. 2019
Mixed media, 140 × 110 × 5 cm
Szívek szertelen száguldása I., 2019
vegyes technika, 140 × 110 × 5 cm

Péter Stefanovits (1947)

Stefanovits Péter (1947)

Ab 1973 hat er an der Ungarischen Akademie der
Bildenden Künste Malerei und anschließend ab
dem zweiten Studienjahr Vervielfältigungsgrafik
studiert. Im Jahr seines Abschlusses 1977 hat er
seine erste Ausstellung organisiert, welcher bis
heute zahlreiche weitere in Budapest und in ländlichen Städten folgten. Neben alledem nahm er an
nationalen und kollektiven internationalen Ausstellungen, Biennalen und Triennalen teil. Er hat
zahlreiche fachliche Auszeichnungen, Stipendien
und Ausstellungspreise gewonnen, unter denen
die herausragendsten 1995 der Munkácsy-Preis
und 2011 der Ungarische Verdienstpreis für Kunst
sind. Neben seinem künstlerischen Schaffen ist
er auch außerordentlich aktiv in der Organisation
innerhalb der Kunstszene. 1993 war er einer der
Gründungsmitglieder der Stiftung für ungarische
Grafik, wo er bis heute eine Führungsposition innehat. Als Kollegiumsdirektor setzte er sich für die
Verwirklichung der Ziele des Nationalen Kulturellen Grundprogramms ein. Nachdem er 2009 Mitglied der Ungarischen Akademie der Künste wurde, ist er mittlerweile der Leiter der akademischen
Abteilung für bildende Kunst. Neben alledem ist er
auch in der Kunstpädagogik aktiv. 2004 bis 2012 war
er Dozent an der Fakultät für Grafik an der westungarischen Universität.

1973-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
festészetet, majd másodévtől sokszorosított
grafikát tanult. Tanulmányai 1977-es lezárulásának évében rendezte meg az első önálló kiállítását, amelyet napjainkig számos, Budapesten
és vidéki városokban rendezett tárlat követett,
és mindemellett rendszeres szereplője az országos hazai és a kollektív külföldi bemutatóknak, biennáléknak és triennáléknak. Számos
rangos szakmai díjat, ösztöndíjat, kiállítási elismerést nyert el, amelyek sorában kiemelkedő
jelentőségű a Munkácsy-díj (1995) és az Érdemes művész cím (2011). A művészi alkotómunka mellett rendkívül aktív művészetszervezői,
közéleti tevékenységet fejt ki: 1993-ban egyik
megalapítója volt, és napjainkban is vezetője
a szakmai feladatokat ellátó Magyar Grafikáért
Alapítványnak. Kollégiumi elnökként tevékenykedett a Nemzeti Kulturális Alapprogram céljainak megvalósításában. A Magyar Művészeti
Akadémia-tagság 2009-es elnyerését követően napjainkban az Akadémia Képzőművészeti tagozatának vezetője. Mindemellett aktív
művészetpedagógusi tevékenységet is kifejtett. 2004 és 2012 között a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Rajz Tanszékének
tanára, egyetemi docensként.
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Maßlose Raserei der Herzen II. 2019
Mixed media, 140 × 110 × 5 cm
Szívek szertelen száguldása II., 2019
vegyes technika, 140 × 110 × 5 cm

Big Me IV. 2017
Gummi, 130 × 72 × 88 cm
Big Me IV., 2017
gumi, 130 × 72 × 88 cm

Menyhért Szabó (1992)

Szabó Menyhért (1992)

Das Studium der Bildhauerei hat er 2018 an der
Ungarischen Akademie der Bildenden Künste
abgeschlossen. 2017 erhielt er das Rudnay Gyula
Stipendium in Hódmezővásárhely. 2016 bekam er
zuerst das Amadeum Kreativstipendium und anschließend das Stipendium der Ludwig Stiftung. Im
Jahr zuvor erhielt er das Stipendium der Republik,
das Stipendium für junge Künstler der Ungarischen
Akademie der Künste und ein Erasmusstipendium,
um sich in Antwerpen an der Royal Academy of Fine
Arts weiterzubilden. Seine Preise: 2017 Preis für die
geprägte Medaille, 2016 XXI. Nationale Medaillenbiennale, Sopron, 2014 Kurucz D. István Künstlergedächtnispreis, 2014 Barcsay-Preis – Budapest.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász
szakán végzett 2018-ban. 2017-ben megkapta
a Rudnay Gyula Ösztöndíjat, Hódmezővásárhelyen, 2016-ban Amadeus alkotói ösztöndíjat
kapott majd a Ludwig Alapítvány ösztöndíját
nyerte el. 2015-ben Köztársasági ösztöndíjjal, a
Magyar Művészeti Akadémia Fiatal Művészek
Ösztöndíjával jutalmazták munkásságát majd
elnyerve az Erasmus ösztöndíjat az antwerpeni
Royal Academy of Fine Arts-ban képezte magát.
Díjai: A legjobb vert érem díja (2017), XXI. Országos Érembiennálé, Sopron (2016), Kurucz
D. István festőművész Emlékdíj (2014), Barcsay
jutalom – Budapest (2014).
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Big Me III. 2017
Gummi, 120 × 100 × 80 cm
Big Me III., 2017
gumi, 120 × 100 × 80 cm

Tamás Szabó (1952)

Szabó Tamás (1952)

Bildhauer und Maler, geboren in Budapest. Seine
Künstlerwerdung wurde maßgeblich durch seine
Bekanntschaft mit dem autodidaktischen „Zigeunerkünstler“ János Balázs geprägt. Seine künstlerische
Ausbildung absolvierte er von 1974 bis 1979 an der
Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design am
Lehrstuhl für Glaskunst. Seit seinem Abschluss lebt er
in Budapest und ist seit 1987 als Mitglied der Ateliers
in der Százados Straße als unabhängiger Künstler
tätig. Seit 1999 arbeitet er zeitweise auch in seinem
Atelier in Szentendre. Er ist Mitglied der 2005 gegründeten MORPH Bildhauergruppe. Seit 2007 ist er
Dozent am kunsthistorischen Grafiklehrstuhl an der
Pädagogischen Juhász Gyula Universität in Szeged.
Tamás Szabó nimmt seit 1979 mit seinen Kleinplastiken, Ausstellungsskulpturen, Gemälden, Grafiken
und anderen Werken an Gruppenausstellungen teil
und hat in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche Einzelausstellungen in Budapest und in ländlichen sowie ausländischen Städten gezeigt. Sein
vielseitiges Werk wurde neben zahlreichen Ausstellungspreisen 2000 mit dem Munkácsy-Preis
ausgezeichnet. Seine Werke sind Teil vieler hochrangiger öffentlicher und privater Sammlungen.

Szobrász- és festőművész. Budapesten született. Művésszé válásában meghatározó élmény
volt számára a Balázs János cigány autodidakta festőművésszel való találkozás. Művészeti
tanulmányait a budapesti Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte 1974 és 1979 között
üveg szakon. A főiskolai tanulmányainak lezárulása óta Budapesten él, 1987 óta a Százados
úti művésztelep tagjaként önálló művészként
tevékenykedik, 1999 óta időszakonként szentendrei műtermében is dolgozik. A 2005-ben
megalakult MORPH szobrászcsoport tagja.
2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Rajz-Művészettörténet Tanszék docense. Szabó Tamás 1979
óta vesz részt műveivel, kisplasztikáival, kiállítási szobraival, festményeivel és grafikáival tárlatokon, a közelmúlt három és fél évtizedében
számos önálló kiállítást rendezett Budapesten,
vidéki és külföldi városokban.
Sokoldalú művészetét sok-sok kiállítási díj
mellett 2000-ben Munkácsy-díjjal ismerték el.
Műveit számos rangos köz- és magángyűjtemény őrzi.
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Venus vom Berg l. 2011
Holz, Aluminium, Nagel, 205 × 60 × 40 cm
Venus vom Berg II. 2011
Holz, Blei, Nagel, 210 × 60 × 35 cm
Venus vom Berg III. 2011
Holz, Blei, Nagel, 215 × 65 × 40 cm
Vénusz a hegyről l., 2011
fa, alumínium, szög, 205 × 60 × 40cm
Vénusz a hegyről lI., 2011
fa, ólom, szög, 210 × 60 × 35cm
Vénusz a hegyről lII., 2011
fa, ólom, szög, 215 × 65 × 40cm

Asyuth
Öl auf Leinwand, 100 × 70 cm
Asyuth
olaj, vászon, 100 × 70 cm

Allegorisches Stillleben mit gespaltenem
Bild und Vermeer-Motiv
Öl auf Leinwand, 120 × 90 cm
Allegorikus csendélet behasított képpel
és Vermeer-motívummal
olaj, vászon, 120 × 90 cm

György Szemadám (1947)

Szemadám György (1947)

Das zoologische Interesse György Szemadáms fand
sein adekvates Arbeitsumfeld als er zwischen 1967
und 1975 im Zoologischen und Botanischen Garten der Haupstadt zuerst Pfleger, dann Hauptpfleger für Großwild wurde. Der Tiergarten kann auch
als Synonym der damaligen ungarischen Realität
gesehen werden, da mehrere der aus dem System
ausgegrenzten Personen hier Arbeit fanden. Die
in diesen Jahren entstandenen Werke Szemadáms
zeigen seine Verbundenheit mit den Großkatzen, so
beispielsweise die 1971 entstandenen Ölgemälde
Tigrisszem (Tigerauge) oder Tigrisfej I-II (Tigerkopf
I – II). Seit 1969 stellte Szemadám regelmäßig aus,
er wurde jedoch nicht als offizielles Mitglied der
Kunstszene, sondern als avantgardistischer „Teufelskerl“ angesehen. Er wurde einer der führenden
Persönlichkeiten der sich in den sechziger Jahren
aus eigenem Bestreben gruppierenden, jungen
avantgardistischen Künstlern. In der ersten Hälfte der siebziger Jahre organisierte er mehrere
Happenings und Performances. In diesen Jahren
waren die Gruppenausstellungen fast die einzige Möglichkeit, um sich als avantgardistischer
Künstler vorstellen und zeigen zu können. Solche
alternative künstlerischen Vereinigungen waren
unter anderem das Iparterv (Gewerbeprojekt),
das Szürenon und die No 1 Gruppe. Szemadám
organisierte und kuratierte die denkwürdigste und
bekannteste Gruppenausstellung der No 1 Gruppe.

Szemadám György zoológiai érdeklődésének
adekvát munkaterületet talált, amikor a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezkedett el,
ahol 1967 és 1975 között a nagyvadak ápolója,
majd főápolója lett. Az állatkert az akkori magyar valóság szinonimájaként is értelmezhető,
hiszen a rendszer kitaszítottjai közül többen is
itt találtak munkahelyre. Szemadám ezekben
az években készült néhány munkája jelzi is a
nagymacskákhoz való kötődését, így például
az 1971-es Tigrisszem vagy a Tigrisfej I-II. című
olajfestmények.
Szemadám 1969 óta folyamatosan kiállított,
de természetesen nem a hivatalos művészeti
élet résztvevőjeként, hanem az „avantgárd fenegyerekeként” tartották számon. Az 1960-as
évek végén csoporttá szerveződő, magukat
önerejükből felküzdő avantgárd fiatalok egyik
vezető egyénisége lett. Az 1970-es évek első
felében több happening és performansz
résztvevője, szervezője volt. Ezekben az években a csoportos kiállítás szinte az egyetlen bemutatkozási forma volt az avantgárd alkotók
számára. Ilyen alternatív művészeti társulás,
kiállítói közösség volt az Iparterv, a Szürenon
és a No 1 csoport is. A No. 1 csoport legemlékezetesebb és leghírhedtebb tárlatát Szemadám
György szervezte.
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Grünspecht für Kati
Öl auf Leinwand, 51 × 40 cm
Zöld küllő Katinak
olaj, vászon, 51 × 40 cm

Begriffsrahmen: Westen
Holz, 65 × 65 × 105 cm
Fogalmi keretek: Nyugat
fa, 65 × 65 × 105 cm

Begriffsrahmen: Osten
Holz, 65 × 65 × 105 cm
Fogalmi keretek: Kelet
fa, 65 × 65 × 105 cm

TUI, Miklós Szőcs (1953)

Szőcs Miklós TUI (1953)

Geboren in Budapest war er zuerst auszubildender Mechaniker und Angestellter der Grafikwerkstatt des Unternehmens für Ausstellungsdurchführung, bis er 1974 sein Studium an der
Ungarischen Akademie der bildenden Künste
begann. Nach einem halben Jahr – unfähig den
akademischen Konventionen gerecht zu werden – brach er sein Studium ab und bildete sich
neben Jobs als Bauarbeiter, Zeitungsausträger
und Meinungsforscher autodidaktisch weiter. Er
lebt und arbeitet in Budapest. Seine ersten bedeutenden Werke hat er in den siebziger Jahren
geschnitzt. Seine Thailandreise in den achtziger
Jahren brachte ihm die wichtige Erkenntnis, dass
Werke nicht ohne kulturellen-künstlerischen Kontext existieren können, dass sie sich in eine gegebene kulturelle Umgebung integrieren müssen.
Seine Werke, die er aus außergewöhnlichen, seltenen Holzmaterialien und Sperrholz anfertigt,
lassen sich den Bereich der autonomen Bildhauerei, der angewandten Spielobjekte und der
Möbelplastik, sowie den Grenzbereichen dieser
Kategorien zuordnen. Seine Preise: 2001 Preis der
Stadt Gödöllő, 2009 Summa Artium Preis, 2013
Ausstellung „Vier Elemente“, Preis des Ministeriums für Humanressourcen, 2015 Munkácsy-Preis.

Budapesten született. Volt ipari tanuló, mechanikai műszerész, a Kiállítás Kivitelező Vállalat grafikai műhelyének alkalmazottja, majd 1974-ben
kezdte meg tanulmányait a budapesti Magyar
Képzőművészeti Főiskolán, de fél év múlva –
nem tudván megfelelni az akadémiai képzés
konvencióinak – abbahagyta tanulmányait, és
miközben volt építőmunkás, újságkihordó és kérdezőbiztos autodidakta módon képezte tovább
magát. Budapesten él és dolgozik: jelentősebb
első műveit az 1970-es években faragta. Fontos
tanulságokkal kamatozott az 1980-as években
Thaiföldön tett útja, ahol felismerte, hogy a művek nem létezhetnek kulturális-művészeti kontextusok nélkül, ezért az alkotásoknak egy adott
kulturális közegbe kell beágyazódniuk. Alkotásai – amelyeket különleges, ritka faanyagokból
és rétegelt lemezekből készít – az autonóm
szobrászat, az alkalmazott játéktárgy és a bútorplasztika körében, illetve e kategóriák határterületein határozhatók meg. Díjai: Gödöllő város
Önkormányzatának díja (2001), Summa Artium
díj (2009), Négy Elem kiállítás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának díja (2013), Munkácsy
Mihály-díj (2015).
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Begriffsrahmen: Westen
Holz, 65 × 65 × 105 cm
Fogalmi keretek: Nyugat
fa, 65 × 65 × 105 cm
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Übergang in die Vergangenheit, 2012
Acryl und Öl auf Leinwand, 165 × 200 cm
Átjáró a múltba, 2012
akril, olaj, vászon, 165 × 200 cm

József Szurcsik (1959)

Szurcsik József (1959)

Grafiker und Maler, in Budapest in eine Künstlerfamilie
geboren. Zwischen 1981 und 1985 sowie 1985
und 1988 studierte er an der Ungarischen Akademie für bildende Kunst Vervielfältigungsgrafik,
bzw. absovierte er die Postgraduiertenbildung.
Neben seiner autonomen künstlerischen Tätigkeit
ist er auch in unterschiedlichen Künstlerorganisationen tätig. Er ist Mitglied – teilweise in Führungsposition – zahlreicher nationaler und internationaler Künstlergruppen. Sein anderer wichtiger
Tätigkeitsbereich ist die Kunstpädagogik. Zwischen
2006 und 2009 war er Lehrkraft und Leiter des Lehrstuhls für Visuelle Kunst an der Eszterházy Károly
Fachhochschule in Eger, seit 2009 lehrt er an der
Ungarischen Akademie für bildende Kunst in Budapest. Zwischen 2014 und 2016 war er Konrektor der Akademie, momentan ist er der Leiter des
Lehrstuhls für Grafik und Dozent an der Akademie.
Zahlreiche Preise und Stipendien zieren seine Laufbahn, viele seiner Werke sind Teil herausragender
Sammlungen. Seine Kunst rief immer lebhafte
Kritik hervor, zahlreiche Artikel und Abhandlungen setzten sich mit seinem Werk auseinander.

Festő- és grafikusművész. Budapesten született,
művészcsaládban. 1981 és 1985, majd 1985 és
1988 között végezte el a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító grafika szakát, illetve a főiskola posztgraduális képzésében
vett részt. Az autonóm művészi tevékenység
mellett szerteágazó művészetszervezői, művészképviseleti tevékenységet is kifejt: számos
hazai és nemzetközi művészeti szervezet, társaság tagja, illetve tisztségviselője.
A másik fontos tevékenységi területe a művészetpedagógia: 2006 és 2009 között az egri
Eszterházy Károly Főiskola tanára és a Vizuális
Művészeti Tanszék vezetője volt, 2009 óta a
budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen
tanít. 2014 és 2016 között az egyetem oktatási
rektorhelyettese. Jelenleg a Grafika Tanszék vezetője, egyetemi docens. Számos díj és ösztöndíj fémjelzi munkásságát, számos műve került
rangos közgyűjteménybe. Művészetét, fellépéseit élénk kritikai visszhang kísérte, megannyi
cikk, tanulmány elemzi munkásságát.
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Übergang in die Vergangenheit. (Detail), 2012
Acryl und Öl auf Leinwand, 165 × 200 cm
Átjáró a múltba, (részlet), 2012
akril, olaj, vászon, 165 × 200 cm

Der Redner, 2008
Öltempera auf Karton, 100 × 120 cm
A szónok, 2008
olajtempera, karton, 100 × 120 cm

Gábor Véssey (1948)

Véssey Gábor (1948)

Geboren 1948 in Budapest, absolvierte er sein Studium der Malerei an der Ungarischen Akademie für
bildende Kunst zwischen 1968 und 1975. Von 1988
bis 2017 war er zuerst Assistent sowie anschließend
Dozent für darstellende Geometrie und freihändiges
Zeichnen an der Ungarischen Akademie für bildende Kunst. Er ist Mitglied folgender Künstlervereine:
Verband ungarischer bildender und angewandter
Künstler, Verein ungarischer bildender und angewandter Künstler, Gesellschaft ungarischer Maler,
Verein ungarischer Kupferstich- und Lithografiekünstler, ART IX. Verein, Gesellschaft ungarischer
Illustratoren, Kurator der Stiftung „Tag der ungarischen Maler“. Mitglied der Gesellschaft der Künstler
der Innenstadt und der Ungarischen Akademie der
Künste. 2004 erhielt er den Munkácsy-Preis.

1948-ban született Budapesten. Tanulmányait
1968 és 1975 között végezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán majd
1972–1975 között abszolválta a mesterkurzust.
1988–2017 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskola adjunktusa majd docense, a művészeti
ábrázológeometria és a szabadkézi rajz tanára.
A következő művészeti szervezetek tagja: Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar
Képző- és Iparművészek Szövetsége, Magyar Festők Társasága, Magyar Rézkarcoló és Litográfusművészek Egyesülete, ART IX. Egyesület, Magyar
IIIusztrátorok Társasága, A Magyar Festészet
Napja Alapítvány kurátora, Belvárosi Művészek Társasága, Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
2004-ben Munkácsy Mihály-díjban részesült.
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Zeichensprache. 2008
Öltempera auf Karton, 100 × 120 cm
Jelbeszéd, 2008
olajtempera, karton, 100 × 120 cm

LISTE DER AUSGESTELLTEN WERKE

A KIÁLLÍTOTT MŰTÁRGYAK LISTÁJA
Ádám Farkas

Péter Prutkay

Erinnerung. 2017
Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm
Erinnerung II. 2017
Acryl auf Leinwand, 150 × 120 cm

Eckiger Moebius, 2016
Bronze, 55 × 87 × 47 cm
Überbrückung, 1998
Bemaltes Walnussholz, 43 × 65 × 32 cm

József Árendás

József Gaál

Freiheit. 1989 – 2019
Plakat, 100 × 70 cm
1989 – 2019
Plakat, 100 × 70 cm
die Macht...
Plakat, 100 × 70 cm
der Genosse...
Plakat, 100 × 70 cm
die rote Presse...
Plakat, 100 × 70 cm
Luft! Luft!
Plakat, 100 × 70 cm
Lenin lebte...
Plakat, 100 × 70 cm

Phantasma I. 2011
Holz, Leder, Metal, 38 × 32 × 32 cm
Phantasma II. 2011
Holz, Leder, Eisen, 43 × 26 × 27 cm
Transhuman Fetish III. 2012
Holz, Leder, Eisen, 43 × 31 × 22 cm
Transhuman Fetish IV. 2012
Holz, Leder, Eisen, Nagel, 47 × 36 × 29 cm
Transhuman Fetish VII. 2012
Holz, Leder, Eisen, Nagel, 43 × 29 × 27 cm

Grenzöffnung 89, 1989
Objekt, 33,5 × 28 × 7 cm
Tragbare Grenze, 2005
Objekt, 56,5 × 72 × 14 cm
Denkmal des Spitzels, 2012
Objekt, 58,5 × 48,5 × 6 cm
Tik-Tak Geisterbahn, 2008
Objekt, 56,5 × 72 × 14 cm
Bücherverbrennung, 1956–2006
Objekt 30,5 × 27,5 × 6,5 cm

János Aknay

István Bakos
„Käfig” Tannimpex, 1978
Plakat, 70 × 100 cm
„Gitter” Tannimpex, 1981
Plakat, 70 × 100 cm
„Zaun” Tannimpex, 1982
Plakat, 70 × 100 cm

Márton Barabás
Aura-Skulptur auf Feldbett
Holz, Objekt, 210 × 110 × 45 cm
Rauch
Holz, Objekt, 180 × 140 × 60 cm

Ferenc Baráth
Verstrichene Zeit, 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cm
Nie wieder DDR, 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cmm
Grenzenlos, 1989–2019
Plakat, 100 × 70 cm

Attila Csáji
„Blühender Fluss”
Superpositionale Laser-Video
– Lichtperformance

Károly Elekes
Rosengarten
Öl auf Leinwand, 51 × 70 cm
Park in ergänzenden Farbe
Öl auf Karton, 41 × 51 cm
Gefährliches Gebiet
Öl auf Leinwand, 43 × 74 cm
Klassische Landschaft
Öl auf Holzspanplatte, 53 × 63 cm
Wegbeschreibung
Öl auf Karton, 46 × 61 cm
Kokon
Öl auf Leinwand, 48 × 65 cm
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György Jovián
Abriss XVIII. 2009
Öl auf Leinwand,150 × 200 cm

Péter Kovács
Bewegungen I. 2000–2002
Mixed media, Papier, Holzspanplatte, 140 × 100 cm
Bewegungen II. 2000–2002
Mixed media, Papier, Holzspanplatte, 140 × 100 cm

István Kulinyi
“56” 1996–2000
Acryl auf Leinwand, 180 × 140 cm
Ungarn, 1989
Fotomontage, 19 × 11 cm  
Sich Entfernender 1, 2007
Acryl auf Leinwand, 120 × 200 cm
Private Wand, 2015
Mixed media, Holzspanplatte, 120 × 80 cm

Gábor Lajta
Rückweg 1
Öl auf Leinwand, 120 × 140 cm
Rückweg 2
Öl auf Leinwand, 120 × 140 cm

András M. Novák
Die abgesägte Grenze
Mixed media, Holzplatte, 80 × 120 cm
Grenzzone 2
Mixed media, Holzspanplatte, 60×80 cm

István Orosz
Tovarisi Tschüss! (1989–2019)
Plakat, 84 × 119 cm
Berlin (1989–2005)
Plakat, 84 × 119 cm
Konzert für die Opfer des Kommunismus (1990)
Plakat, 84 × 119 cm
1956 (2006)
Plakat, 84 × 119 cm
Volk (2009)
Plakat, 84 × 119 cm

Péter Stefanovits
Maßlose Raserei der Herzen I.
Mixed media, 140 × 110 × 5 cm
Maßlose Raserei der Herzen II.
Mixed media, 140 × 110 × 5 cm

Menyhért Szabó
Big Me III. 2017
Gummi, 120 × 100 × 80 cm
Big Me IV. 2017
Gummi, 130 × 72 × 88 cm

Tamás Szabó
Venus vom Berg l. 2011
Holz, Aluminium, Nagel, 205 × 60 × 40 cm
Venus vom Berg II. 2011
Holz, Blei, Nagel, 210 × 60 × 35 cm
Venus vom Berg III. 2011
Holz, Blei, Nagel, 215 × 65 × 40 cm

György Szemadám

Aknay János

Farkas Ádám

Prutkay Péter

Emlék, 2017
akril, vászon, 150 × 120 cm
Emlék II., 2017
akril, vászon, 150 × 120 cm

Sarkos Moebius, 2016
bronz, 55 × 87 × 47 cm
Áthidaló, 1998
festett diófa, 43 × 65 × 32 cm

Árendás József

Gaál József

Szabadság, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm
1989–2019
plakát, 100 × 70 cm
a Hatalom...
plakát, 100 × 70 cm
az Elvtárs...
plakát, 100 × 70 cm
a vörös Prés...
plakát, 100 × 70 cm
Levegőt! Levegőt!
plakát, 100 × 70 cm
Lenin élt...
plakát, 100 × 70 cm

Phantasma I., 2011
fa, bőr, fém, 38 × 32 × 32 cm
Phantasma II., 2011
fa, bőr, vas, 43 × 26 × 27 cm
Transhuman Fetish III., 2012
fa, bőr, vas, 43 × 31 × 22 cm
Transhuman Fetish IV., 2012
fa, bőr, vas, szög, 47 × 36 × 29 cm
Transhuman Fetish VII., 2012
fa, bőr, vas, szög, 43 × 29 × 27 cm

Határnyitás‚ 1989
objekt, 33,5 × 28 × 7 cm
Hordozható határ, 2005
objekt, 56,5 × 72 × 14 cm
Besúgók emlékműve, 2012
objekt, 58,5 × 48,5 × 6 cm
Tik-Tak szellemvasút, 2008
objekt, 56,5 × 72 × 14 cm
Könyvégetés, 1956-2006
objekt, 30,5 × 27,5 × 6,5 cm

Bakos István
„Ketrec” Tannimpex, 1978
plakát, 70 × 100 cm
„Vasrács” Tannimpex, 1981
plakát, 70 × 100 cm
„Kerítés” Tannimpex, 1982
plakát, 70 × 100 cm

Barabás Márton
Aura-szobor tábori ágyon
fa, objekt, 210 × 110 × 45 cm
Füst
fa, objekt, 180 × 140 × 60 cm

Allegorisches Stillleben mit gespaltenem
Bild und Vermeer-Motiv
Öl auf Leinwand, 120 × 90 cm
Asyuth
Öl auf Leinwand, 100 × 70 cm
Grünspecht für Kati
Öl auf Leinwand, 51 × 40 cm

Baráth Ferenc

Miklós TUI Szőcs

Csáji Attila

Begriffsrahmen: Osten
Holz, 65 × 65 × 105 cm
Begriffsrahmen: Westen
Holz, 65 × 65 × 105 cm

„Virágzó folyam”
technika: szuperpozíciós lézer-video fény-performance

Elfolyó idő, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm
Soha többé NDK, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm
Határtalanul, 1989–2019
plakát, 100 × 70 cm

Elekes Károly
József Szurcsik
Übergang in die Vergangenheit, 2012
Acryl und Öl auf Leinwand, 165 × 200 cm

Gábor Véssey
Der Redner, 2008
Öltempera auf Karton, 100 × 120 cm
Zeichensprache, 2008
Öltempera auf Karton, 100 × 120 cm

Rózsakert
Olaj, vászon, 51 × 70 cm
Park kiegészítő színben
Olaj, karton, 41 × 51 cm
Veszélyes övezet
Olaj, vászon, 43 × 74 cm
Klasszikus táj
Olaj, farost, 53 × 63 cm
Útjelzés
Olaj, karton, 46 × 61 cm
Gubók
Olaj, vászon, 48 × 65 cm

Jovián György
Bontás XVIII., 2009
olaj, vászon, 150 × 200 cm

Kovács Péter
Mozdulatok I., 2000–2002
vegyes techn., papír farostlemez, 140 × 100 cm
Mozdulatok II., 2000–2002
vegyes techn., papír farostlemez, 140 × 100 cm

Kulinyi István
“56” 1996–2000
akril vászon, 180 × 140 cm
Magyarország, 1989
fotómontázs, 19 × 11 cm  
Távolodó 1., 2007
akril vászon, 120 × 200 cm
Privát fal, 2015
vegyes technika falemez, 120 × 80 cm

Lajta Gábor
Visszaút 1., 2019
olaj, vászon, 120 × 140 cm
Visszaút 2., 2019
olaj, vászon, 120 × 140 cm

M. Novák András
A lefűrészelt határ, 2019
falemez vegyes technika, 80 × 120 cm
Határsáv 2., 2019
olaj, farost lemez, vegyes technika 60×80 cm

Stefanovits Péter
Szívek szertelen száguldása”
vegyes technika, 140 × 110 × 5 cm
Szívek szertelen száguldása”
vegyes technika, 140 × 110 × 5 cm

Szabó Menyhért
Big Me III., 2017
gumi, 120 × 100 × 80 cm
Big Me IV., 2017
gumi, 130 × 72 × 88 cm

Szabó Tamás
Vénusz a hegyről l., 2011
alumínium, szög, 205 × 60 × 40 cm
Vénusz a hegyről II., 2011
fa, ólom, szög, 210 × 60 × 35 cm
Vénusz a hegyről III., 2011
fa, ólom, szög, 215 × 65 × 40 cm

Szemadám György
Allegorikus csendélet behasított képpel
és Vermeer-motívummal
olaj, vászon, 120 × 90 cm
Asyuth
olaj, vászon, 100 × 70 cm
Zöld küllő Katinak
olaj, vászon, 51 × 40 cm

Szőcs Miklós TUI
Fogalmi keretek: Kelet, 2019
fa, 65 × 65 × 105 cm
Fogalmi keretek: Nyugat, 2019
fa, 65 × 65 × 105 cm

Orosz István

Szurcsik József

Tovarisi Tschüss! 1989–2019
plakát, 84 × 119 cm
Berlin,1989–2005
plakát, 84 × 119 cm
Koncert a kommunizmus áldozataiért,1990
plakát, 84 × 119 cm
1956, 2006
plakát, 84 × 119 cm
Volk, 2009
plakát, 84 × 119 cm

Átjáró a múltba, 2012
akril, olaj, vászon, 165 × 200 cm

Véssey Gábor
A szónok, 2008
olajtempera, karton, 100 × 120 cm
Jelbeszéd, 2008
olajtempera, karton, 100 × 120 cm
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