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összeolvashatjuk Tót Endre ambivalens örömök tárgyát képező, perjelekből képzett „eső-rácsaival” is,8 melyek függönyként zár-
ták el a tekintetet a távoli látványoktól – az izoláció és a „zéró információ esztétikai kérdéseivel”9 vetettek számot. Az eltűnő, lát-
hatatlan kép sokkal inkább tekinthető egy információhiányos világ sajátos dokumentumának, mint valamiféle konceptuális
indíttatású intellektuális redukció végeredményének. A semmiben lógás, az akasztottság helyzete mintha indirekt módon egy
régió általános életérzésére, létállapotára is utalna, akárcsak Lakner László Joseph Kosuthot idéző lelógatott üveglapja esetén,
melyen a felirat, „Üveglapon / lógva / árnyékot vetve”, egy fenyegető helyzetet ír le (Önleíró objekt, 1972).10

A Keretéből kimosott festmény összefüggésbe hozható Attalai 1970-71-ben készült fotósorozatával. A helyszín ezúttal is a jól is-
mert tetőterasz, ahol Attalai egy kör alakú lencse segítségével megfordítja, a feje tetejére állítja a táj egy-egy részletét, legtöbb-
ször közvetlen környezetének, a Gellért-hegynek emblematikus motívumait, például a Szabadság-szobrot, mely persze csupán
a nevében utalt a szabadságra. A fotósorozat ennyiben indirekt politikai tartalmakkal is telítődött, a lencse pedig a táj virtuális
átformálásának eszköze lett. Az illuzórikus tájformálás látszattevékenysége mintha a társadalmi szituációból adódó frusztráló te-
hetetlenséget kompenzálná. A fényképek ironikus, visszavonható tájformálásokat ábrázolnak, s ekként kvázi-land art művek, me-
lyeknek gyakran visszatérő médiumai és tárgyai az egymással interakcióba kerülő, „viaskodó” őselemek.11 A fotósorozatot Attalai
a valós térbe is kiterjesztette. Hóból és homokból formált efemer land art műveket. A Dennis Oppenheimmel, Robert
Smithsonnal, Hamish Fultonnal vagy Michael Heizerrel összvethető alkotások közül a Negatív csillag (1970-71) emelkedett ki.
A hóból kiásott ötágú csillagban rejlő negáció egyaránt utalt egy abszurd társadalmi rendszer mechanizmusaira és a hagyományos
táblaképforma, illetve a geometrikus absztrakció kiterjesztésének lehetőségeire. Analitkus jellegű, mégis politikai érzékenységű
műként egyszerre reflektált lokális és globális kérdésekre.

Attalai a land arthoz köthető fényképekkel szorosan összefüggő „kimosott festménye” ambivalens tájformálás, az anyagok inte-
rakcióit vizsgáló folyamatmű, ugyanakkor társadalmi és művészeti helyzetkép is: reflexió a művészet értelmezési kereteinek meg-
változására, amiről Attalai egy programadó szöveget is publikált Klaus Groh 1972-ben megjelent fontos könyvében, mely első ízben
tekintette át a kelet-európai régió konceptuális tendenciáit. Attalai az önmaga által (is) képviselt jelenséget – Walter Aue könyv-
címét variálva – L-P-C art-ként említi (összekapcsolva a Land art-ot a Project art-tal12 és a Concept art-tal).13 A kötöttségektől
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8 A csíkozás és a börtönrács közötti asszociatív kapcsolat Attalai művészetében is megjelenik, gondoljunk 1972-es művére, melyen négy igazolványképen látható félig
becsíkozott arca – a mű címe: „Börtönben, vagy csak egy becsíkozás?”. Attalai művészetében sajátosan egyesül a minimal art szeriális-formális problematikája egy
politikai-egzisztenciális kérdésfelvetéssel. (A magyar cím Attalai az Artpool performance-kutatásához küldött, a releváns műveit listázó leveléből származik, a mű
közölve: Groh, Gabor Attalai und die „Society-Art”, 1972, i.m., 30.)
9 Attalai Gábor kifejezése Tót Endrével kapcsolatban: Attalai Gábor: Tendenciákról és tendenciáinkról a 70-es évek végéről nézve, Magyar Képző- és Iparművészek
Szövetségének tájékoztatója, 1980/3–4, 7–20. (A művészeti írók 1979. évi tanulmánypályázatának díjazott munkája) 
elérhető: www.artpool.hu/Attalai/Tendenciak/VII.html (Attalai művének keletkezése nagyjából egyidejű Tót első „eső-ideájával” (1971), a Keretéből kimosott festményt
Attalai 1971-re datálta, ám ismert 1970-es datálása is. A két mű között nem mutatható ki „filológiai” összefüggés, ám szellemiségük kétségkívül rokonítható. Attalai
és Tót más ekkoriban keletkezett sorozatai között is felfedezhetők hasonlóságok, jóllehet ekkoriban nem voltak szoros kapcsolatban, ahogy erre mindkét művész utalt
nyilatkozataiban. (Hajdu István: Totaljoy. Beszélgetés Tót Endrével, in: uő.: Előbb-utóbb. Rongyszőnyeg az avantgarde-nak, Orpheusz, Budapest, 1999, 85.; Fehér Dávid:
„Nem hiszek a túl direkt dolgokban…”. Beszélgetés Attalai Gáborral, Ars Hungarica, 2011/3, 118.)
10 Lakner László: Önleíró objekt, 1972, plexilap, letraset-betűk, cca. 70 × 50 cm (a Lakner-mű összefüggéseit lásd: Fehér Dávid: Egy életmű identitása. Dilemmák
a Lakner-oeuvre feldolgozása közben, egy „munkanapló” részletei, kézirat, 2011)         
11 Attalai Artisztotelész egyik szövege nyomán vizsgálta az őselemek és különféle hétköznapi anyagok viszonyrendszereit, a folyamatműveket fényképeken rögzítette.
A Kimosott festmény című fénykép a víz és a levegő interakcióját vizsgáló folyamatműként is felfogható. A felvételhez egy egész fotó-szekvencia is tartozik, továbbá
a levegőben – egy pillanatra – „megdermedő” vízsugár cseppjeit is fotografálta Attalai, efemer „víz-szobrokat” megalkotva.
12 Attalai meglepően korán, már 1969-ben részt vett a berni Kunsthalle Pläne und Projekte als Kunst című kiállításán (1969. november 8. – december 7.), a Harald
Szeemann igazgatása alatt álló intézmény akkoriban rendkívül nagy jelentőséggel bírt. A project-art a nagy ívű tervek megvalósíthatatlanságával küzdő kelet-európai
művészek számára rendkívül adekvát kifejezési formának bizonyult. Attalai Bernben bemutatott, 16 képeslapból álló Budapest projektje – melynek egy változata
később bekerült Beke László Elképzelés című összeállításába – talán egyszer a maga teljességében rekonstruálhatóvá válik. Vö. Beke László (szerk.): Elképzelés.
A magyar konceptművészet kezdetei. Beke László gyűjteménye, 1971, Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület OSAS – tranzit.hu, Budapest, 2008, 5.
13 Walter Aue: P.C.A. Projecte, Concepte & Actionen, DuMont, Köln, 1971; az A. P. L. C. kifejezést szintén Aue nyomán használta Beke László 1972-es alapvető
tanulmányában, Attalai mindkét szöveget ismerhette az L-P-C Art írásakor, Walter Auéval visszaemlékezése szerint (Fehér Dávid: „Nem hiszek a túl direkt dolgok-
ban…”, 2011, i.m., 118.) ekkoriban levelező kapcsolatban is volt. Vö. Gabor Attalai: L-P-C art, in: Klaus Groh (Hrsg.): Aktuelle Kunst in Osteuropa, DuMont, Köln,
1972, o.n.; Beke László: Miért használ fotókat az A.P.L.C.?, Fotóművészet, 1972/2, 20–26.; lásd még: Groh: Gabor Attalai und die „Society-Art”, 1972, i.m., 27–28.
(Köszönöm Beke László Aue-könyvére vonatkozó szóbeli közlését!)

Egy tetőteraszon felállított zuhanyról egy üres képkeret lóg le. Kihasít a korlát mögött látszó hegyoldalból egy darabot – a keretbe
foglalt esetleges, alkalmi tájkép a mozgásnak megfelelően folyton változik. A zuhanyrózsából kifolyó vízsugár mintha ráíródna
a keret által kijelölt imaginárius képre. Attalai Gábor fényképen rögzített szegényes-eszköztelen minimál-installációja a koncep-
tuális művészet jellegzetes példája, sajátos képontológiai képlet, mely kifordítja a trompe l’oeil festészet logikáját, ironikusan fel-
idézi a „kép a képben” hagyományos sémáját, eszünkbe juttatva René Magritte episztemológiai paradoxonait. Míg Magritte-nál
a festményre festett festmény megkülönböztethetetlen a mögötte lévő festett tájtól, addig Attalainál a festmény hűlt helyén maga
a bekeretezett táj folytatódik. A fénykép egy tautologikus játék dokumentuma. Számvetés a művészet „elanyagtalanodásának”2

éveiben – talán a festészet sorsáról, talán a reprezentáció mibenlétéről Leon Battista Alberti híres nyitott ablakától a fotografi-
kus leképezés korszakáig. Attalai Gábor egy nyilatkozatában a hiány-kép függőleges szimmetriatengelyén lecsorgó vízcsík kapcsán
Barnett Newman „zip”-jeire, fenséges tájakhoz hasonlatos színmező festményeire utal, miután megjegyzi: „evidens, hogy mit állít
ez a berendezés: ki kell mosni, el kell tüntetni a festményt a keretből.”3 Attalai akasztott emberként lelógó, a semmiben bizony-
talanul himbálózó üres képkerete a táblakép-forma sajátos negációja, megszüntetve megőrzése. John Baldessari ideáktól meg-
tisztított paradox festményéhez,4 vagy az üresség, az űr, a feszélyező hiány Yves Klein-i szellemiségű művészi újragondolásaihoz5

hasonló, gondoljunk például a számtalan alkotás közül Alighiero e Boetti Semmit sem látni, semmit sem takarni (1969) című, At-
talai művével szinte egyidejű installációjára. A falnak támasztott, üvegezett, üres keretstruktúra a művész szándékai szerint Mark
Rothko „colour field”-festményeit ellenpontozta valamiféle ikonoklaszta hajlamú konceptuális redukció jegyében.6 Mindez a New-
mant parafrazeáló Attalai szellemiségétől sem áll távol. 

A fent idézett, esetlegesen kiválasztott analógiák segítségével pontosan meghatározható Attalai Gábor konceptuális művészi
tevékenységének nemzetközi kontextusa, ám mindezzel mégsem elégedhetünk meg, hisz Attalai műve a hasonlóságok ellenére
is alapvetően eltér a minimal art és a konceptuális művészet nyugati tendenciáitól.7 Az esőt szimuláló lehulló vízcseppeket ugyanis
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1 Attalai a szöveg elején elemzett konceptuális művének címe (az eredetileg publikált angol címet Attalai maga fordította le magyarra a mű egy későbbi digitális
átdolgozásán, amelyen a magyar feliratot ráírta a fényképre, belekomponálta a zuhanyról lelógó képkeretbe); az eredeti angol cím: „I washed a picture from the
frame, so I got an other” Vö. Klaus Groh: Gabor Attalai und die „Society-Art”, Mitteilungen des Instituts für Moderne Kunst, Nürnberg, 1972/5, 27. 
2 Lucy R. Lippard kifejezése; Lucy R. Lippard: Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, University of California Press, Los Angeles and
Berkeley, 2001 (New York, 1973)
3 Hock Beáta: Attalai Gábor (Interjú), Ba lkon, 2001/6-7, 7.
4 John Baldessari: Everything is purged from this painting but art; no ideas have entered this work [Erről a festményről mindent letisztítottak, csak a művészetet nem;
semmilyen eszme nem hatolhatott be ebbe a műbe], 1966-68, akril, vászon, 150 × 115 cm
5 Yves Klein: Le Vide [Az üresség], 1958 – Klein a párizsi Galerie Iris Clertben rendezett kiállításán a teljesen kiürített helyiségben egy üres vitrint mutatott be műal-
kotásként. (A kleini monokrómia – mint később látni fogjuk – Attalai Red-y made sorozatának is fontos előzményei közé tartozik.) A „semmi” esztétikájához lásd pél-
dául az Yves Kleint meglepő módon nem említő fontos frankfurti kiállítás katalógusát, Ian Burntől Joseph Kosuthig sorolja a korszak releváns példáit, a megfelelő
„keleti” példákat, így Tót Endre vagy Attalai Gábor műveit sajnálatosan negligálva: Nichts / Nothing, kat. Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Hrsg. von Martina Weinhart,
Max Hollein, Hatje Cantz, Ostfildern, 2006
6 A művész Hans Namuth híres Rothkóról készült műteremfotójának pózát felvéve jelenik meg 1978-ban Emidio Greco róla készült filmjében. A Boetti-mű referenciális
erőterébe persze olyan művek is tartoznak, mint Marcel Duchamp Nagy üvege (1915-23) vagy Gerhard Richter 4 Panes of Glass (1967) című environmentje. A mű
értelmezéséhez lásd: Mark Godfrey: Alighiero e Boetti, Yale University Press, New Haven and London, 2011, 68–69.
7 Az alapvető szemléletbeli különbségekhez lásd: Körner Éva: Az abszurd mint koncepció – A magyar konceptualizmus jelenségei, in: kat. Joseph Kosuth. Zeno az
ismert világ határán, Keserü Katalin szerk.,  Műcsarnok, Budapest, Velencei Biennále, Magyar Pavilon, 1994, 186–198.; Attalai kapcsán a problémát korábban egy
konkrét mű, a Negatív csillag (1970-71) kapcsán kíséreltem meg bemutatni. Vö. Fehér Dávid: A negatív csillag. Megjegyzések Attalai Gábor konceptuális művésze-
téhez egy kamarakiállítás ürügyén I-II., Balkon, 2011/1., 18–22.; 2011/2, 2–5.

Fehér Dávid

TRANSZFER IDEÁK
Megjegyzések Attalai Gábor konceptuális műveihez

„Kimostam egy képet a keretből, de azonnal feltűnt egy másik.”
Attalai Gábor, 1970 körül



érzékszerveit, az információszerzés és kommunikáció lehetetlenségére utalva (When a man cannot get and give informations,
1971). Egy másik alkalommal leragasztja a száját, majd feltépi a ragasztószalagot, máskor dokumentálja, ahogy egy hónapra
eldugaszolja orrlyukait, egy órára zsákvarrótűvel feszíti ki szemhéját és az arcát, lefényképezi, ahogy leborotválja egy szemölcsét
(No air!, 1971; One Month Closed Nose, 1973; One Hour with Needle, 1971; Cutting Wart on Breast, 1971). A kamera előtt
lejátszott, olykor „idiotikus” cselekvéseket imitáló „magán-performanszaival”, ambivalens „szolidaritási akcióival”17 láthatóvá, szinte
tapinthatóvá teszi a vákuumot, amely az általa vizsgált, beszűkült világot jellemzi. Egyik emblematikus művén egy férfi hajának le-
borotválását dokumentálja (Kopaszítás, 1970): egyrészt felmutat egy kiszolgáltatott léthelyzetet, másrészt a hajból kivágott csíkok
segítségével – melyek kapcsán Attalai a hard edge „csík-festőire”, például Frank Stellára hivatkozik – egy strukturális összefüg-
gésrendszert is vizualizál, az átalakulást mint folyamatot vizsgálja. A szeriális formaképzés a minimal artot idézi, az egzisztenciális
problematika ugyanakkor az Attalai által említett, társadalmi érzékenységű, politikai tartalmakat is hordozó „society art”-ra utal.
A borotválás gesztusa Marcel Duchamp „negatív csillagot” formázó, s ekként Attalai híres land art művét is inspiráló öntonzú-
rájával18 is összefüggésbe hozható.

A kiinduló problematika, a meglévő és a hiányzó, a pozitív és a negatív, az őskép és a lenyomat, az eredeti és a másolat korrelatív
viszonyának vizsgálata komplex idő- és térviszonyok analíziséhez vezet. Attalai ritkán adódó külföldi utazásai során a hordozóról
– a fent leírt módon – letépett vászondarabokat, úgynevezett „transzfer festményeket” helyez el emblematikus nyugat-európai
múzeumok, például a párizsi Louvre, az amszterdami Rijskmuseum és a londoni National Gallery közelében, a köztér alig látható
zugaiban. A feketére festett vászondarabok efemer ön-emlékművekként jelennek meg a róluk készült felvételeken: gyászszalag-
hoz hasonlítanak, ugyanakkor a szuprematista és a konstruktivista formaképzés távoli reminiszcenciáit is hordozzák.19 A művész
jelenlétének rejtőzködő nyomai, melyek a „centrum” és a „periféria”, a láthatóság és a láthatatlanság, a közelség és a távolság re-
latív dichotómiáját vizsgáló intézménykritikai műveknek is tekinthetők. Összefüggésbe hozhatók az utazást, a hely- és kontextus-
változást tematizáló konceptuális művekkel,20 az áthelyezésre épülő land art alkotásokkal (pl. Dennis Oppenheim: Gallery
Transplant, 196921), s még inkább az intézményi érvényesülés lehetetlenségét fanyar humorral konstatáló kelet-európai alkotás-
okkal, például az Attalaival sok szempontból rokonítható Mladen Stilinović (ön)ironikus gesztusával, amikor 1978. július 27-én egy
másodpercre „kiállította” egy apró cetlire írt szöveg-rajzát a Velencei Biennálén.22 Attalai egy évvel korábban, 1977-ben több
általa kiszemelt vezető New York-i galériának küldött szét műalkotásokat a galériákban rendezendő tervezett kiállításának dátumát
pontosan megjelölő, előre elkészített meghívókkal – egyetlen választ sem kapott.23 1978-ban a híres izlandi galériában, a Galleri
Suðurgatában (ahogy egy évvel korábban a haarlemi Gallery Loa-ban) Attalai egyéni kiállításának műveit – például a vörösre
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17 A kifejezés Attalai Gábortól származik: a vietnami háborúra utalt, ugyanakkor saját akkori léthelyzetére is reflektált. Nem tisztázott, hogy van-e köze a megjelölésnek
Erdély Miklós azonos című 1972-es alkotásához.
18 Marcel Duchamp: Tonsure de 1919 – Paris; létezik egy másik felvétel is, mely Marcel Duchampot teljesen leborotvált fejjel mutatja, ez is az Attalai mű referenciá-
lis erőterébe tartozik (Duchamp with Shaved Head, 1919, fotográfia, 11 × 7.6 cm, Attilio Codognato gyűjtemény); a Kopaszításról lásd még: Fehér Dávid: A negatív
csillag 2. rész, Balkon, 2011/2, 4–5.
19 Vö. Light Years. Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977, kat. The Art Institute of Chicago, Matthew S. Witkovsky Ed., Yale University Press, New Haven
and London, 2011,  84.
20 Ezekről lásd: Mark Godfrey: Across the Universe, in: Light Years, 2011, i.m., 58–65. (Úgy érzem, Godfrey John Baldessari, Douglas Huebler vagy Eleanor Antin „utazó”
műveit inspiratív módon tárgyaló gondolatmenetébe remekül beilleszthetők lehetnének Attalai alkotásai.) 
21 Utalhatunk Denis Oppenheim későbbi művére, az 1975-ös Identity Stretch-re is: Oppenheim a saját ujjlenyomatának felnagyított mását „helyezi át” egy Buffalo
melletti nagy mezőre, sajátosan összekapcsolva az identitás és a lenyomat (Attalai által is vizsgált, egészen Duchampig visszavezethető) kérdéskörét a land arttal.
A lenyomat kérdéséhez lásd: Rosalind E. Krauss: Notes on the Index, in: uő: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, The MIT Press, Camb-
ridge (Mass.), London, 1985, 196–219. (Oppenheim vonatkozásában: 208.); a lenyomat problematikájával kapcsolatban Attalai bizonyos műveire is alkalmazható alap-
vető megállapításokkal szolgál: Georges Didi-Huberman: Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, DuMont, Köln,
1999 (Paris, 1997)
22 Mladen Stilinović: Red at the Biennale, 1978
23 „Attalai’s Red-y made Windows Action in New York between sept. 15. – oct. 15. 1977 at Alessandra Gallery, Artists Space, Bonino Gallery, Leo Castelli, Susan
Caldwell, Paula Cooper, John Gibson, Ronald Feldman Fine Arts, Franklin Furnice, Nancy Hoffman Gallery, Ingber Gallery, Alexandra Jolas Gallery, Jaap Reitman Art
Books, Holly Solomon Gallery, Untitled Gallery, Willard Gallery”; Lásd még: Hock Beáta, 2001, i.m., 8.; A mű összevethető Goran Trubljak akciójával, aki 1972-74 köz-
ött híres párizsi galériákat látogatott meg, s egy kérdőívet töltetett ki a vezetőkkel, mely arra vonatkozott, kiállítanák-e műveit, elfogadnák-e a szövegben megfogalma-
zott kiállítási javaslatát. Ehhez lásd: Piotr Piotrowski: In the Shadow of Yalta. Art and Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989, Reaktion Books, London, 2009, 327–330.

való megszabadulást, s a művészi kifejezés demokratizálódását, az anyagok egyenértékűségét és a financiális nehézségek háttérbe
szorulását hangsúlyozza, arra is utalva, hogy ez a művészeti felfogás a társadalom egészét átfogó, az emberek által akár öntudat-
lanul is gyakorolt14 „society art” alapjait vetheti meg.

A művészet(fogalom) kereteinek elmosódása, átalakulása, az anyagi korlátok megszűnése15 tette lehetővé Attalai és társai – pél-
dául közeli barátja, Bak Imre vagy Tót Endre – számára, hogy kívülállóként, távollévőként, egy információhiányos, elzárt világból,
a központoktól távol, a perifériára szorulva, „tűrt” művészként is bekapcsolódhassanak a globális artworld-be, „borítékba zárva”,
postai úton, a mail-art művelése révén nemzetközi összefüggést teremthessenek. Attalai a hatvanas-hetvenes években többek
között Jasper Johnsszal, Joseph Beuysszal, Sol LeWittal, Donald Judd-dal, Robert Indianával, Christóval levelezett, az anyagszerű-
ség mibenlétét vizsgáló, mégis lényegében „anyagtalan” művei a világ legkülönbözőbb pontjára jutottak el, jelentős nyugati folyó-
iratok (például a Flash Art16) rendszeres szereplőivé váltak. Attalai művészetének a „transzfer” elemi (lét)feltétele és fontos
tárgya is lett.

Néhány évvel a Keretéből kimosott festmény készítése után újfent elkezdte foglalkoztatni a festmény eltűntetésének kérdése:
fehér, fekete, vörös színű monokróm festményeket festett, majd darabolt fel. Feltépte a hordozóra ragasztott vászonfelületeket,
szembesítette az ott maradt nyomot az elmozdított objektummal. A lenyomat és az „eredeti” viszonyát elemezte, az áthelyezés
mint térben és időben lejátszódó folyamat foglalkoztatta. 

Bizonyos esetekben vászon helyett a saját teste vált a „transfer painting” hordozójává: szemét fehér vászonnal takarta el, s vakon
festette át a kép szegélyét, majd lefényképezte az arcán maradt nyomokat és az eltávolított vásznat. A jelenlét és a távollét, a forma
és az „ellen-forma”, a negatív és a pozitív „identitásának” konceptuális vizsgálata Attalai műveiben rendszeresen visszatér. A szem
eltakarása, a test kiszolgáltatása, formálása-alakítása azonban összefügg Attalai a body-art körébe sorolható – Vito Acconcival
rokon – műveivel, fotókon dokumentált „privát performanszaival” is. Egyik akciója során szigetelőszalagokkal ragasztja le az
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14 Attalai gyakran említette nyilatkozataiban, hogy ebben az időszakban a művészetet „életvitelszerűen” gyakorolta. (pl. „Nagyon „életszerű” módon zajlottak, jöttek-
mentek a dolgok; úgy, ahogy az ember a mindennapok történéseit éli meg. Ha vesz az ember egy doboz mackósajtot, azt megeszegeti, de nem dokumentálja min-
den egyes darabnál, hogy ezt félig ettem meg, ennél nem is voltam olyan éhes, stb.” vö. Hock, 2001, i.m., 6.) A kommunista lózungokat ironikusan felidéző alábbi
mondata szintén a művészet és a mindennapi élet határainak elmosódására utal: „legjobb barátaim a földművesek, a pilóták, a vasutasok, az utcaseprők, a meteo-
rológusok, a folyamőrök, a matematikusok, a postások, a kémikusok és sokan mások, akik az L-P-C faktort gyakorolják, még ha nem is tudnak róla.” Groh: Aktuelle
Kunst…, 1972, i.m., u.o. (Ez a felvetés összevethető Szentjóby Tamás akkoriban készült Szempontok a kérdéshez: „Ki a művész?” [1973] című sorozatával is, továbbá
összefüggésbe hozható a fluxus szellemiségével, így Ken Friedman Fluxus és concept art című 1972-es cikkének soraival, melyeket Szentjóby maga is idéz: „A művészet
mellett sok más foglalkozás is képviselve volt köztünk: kémikusok, könyvelők, fényképészek, tanárok, jogászok, nyomdászok, újságírók, állatkerti gondozók, encik-
lopédiaárusok, hangmérnökök, zenészek, miniszterek, szakácsok és mások alkották sorainkat.” lásd: St. Auby Tamás: Az 1973. május 12-re tervezett és betiltott
Fluxkoncert dokumentumai, Orpheus, IV. évf., 1993/1., 58. elérhető: mediamodell.c3.hu/mnev36.html, az idézet forrása: Ken Friedman: Fluxus and Concept art, Art
and Artists, London, Special Fluxus Issue, October, 1972, 51., Szentjóby – Attalaival rokon – „fluxusprognózisát” Beke László Jörg Immendorff-fal is összefüggésbe
hozza. Vö. Beke László: Kentaur. Szentjóby Tamás tanpályái, Magyar Műhely, XVI/54-55, 1978. június 30, 72.; Ezúton is köszönöm Beke László kiegészítéseit.)
15 Alapvető élményt jelentett Attalai generációja számára Harald Szeemann When Attitudes become Form című 1969-es kiállítása, ahogy Attalai fogalmazott:
„Harald Szeemannt akkor istenként kezeltük, mert feltárta azt a világot, melyben megszűnnek a korlátok, s a művészet el tud menni egy olyan terület felé, ahol nincs
szükség anyagra.”, Fehér Dávid: „Nem hiszek a túl direkt dolgokban…”, 2011, i.m., 116.
16 Attalai Gábor és a Flash Art főszerkesztője, Giancarlo Politi kapcsolatáról lásd: Fehér Dávid, 2011, i.m., 118.; A Flash Art a hetvenes években Attalai mellett
Tót Endre és Lakner László műveit is rendszeresen publikálta. Attalai-művek a Flash Art-ban: „Process of Bald” / „Kopaszítás” (1970) és „Élő kultúra?” (1972), Flash
Art, Jun. 1973, 18–19.; „Left-Right. Parallel Crossing” [Great Action, Budapest, Palatinus Basen – sic! – címen] (1972), Flash Art, Dec. 1974 – Jan. 1975, 32–33.;
„Saliva Action”, Flash Art, May-Jun. 1976, 29. A Flash Art egy példa azon számos lap közül, amelyek ekkoriban Attalai műveit publikálták. Attalai Gábor művészetének
korabeli nemzetközi recepciója eleddig feltáratlan, részletes bibliográfiájának összeállítása újabb kutatások tárgyát kell képezze. A Flash Art és a magyar művészek kap-
csolata hosszabb kifejtést igényelne, Politi több magyar művésszel kapcsolatban volt, többször találkozott Budapesten későbbi feleségével, a cseh származású
Helena Kontovával. A Flash Art Art Diary nevű kiadványban, melynek összeállításában Beke László is részt vett, számos magyar művész megtalálható volt (vö. pl. Art
Diary, Giancarlo Politi Editore, Milano, 1976, 73-74.), a hazai művészek – amint erről napjainkban is anekdotákat hallani – Bánfi hajszesz fejében ingyen jutottak hozzá
a Flash Art számaihoz. Politi révén a magyar művészek fontos kapcsolatokra tehettek szert. Például „1976-ban Claudio Costa, Ida Biard és Giancarlo Politi helyez-
ték el Daniel Buren »csíkjait« a budai Duna-part kőkorlátján, Attalai Gábor segítségével” – emlékezik vissza Beke László [vö. Beke László: A magyar konceptuális
művészet szubjektív története, in: Deréky Pál és Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből, Ráció, Budapest, 2004; elérhető:
www.tankonyvtar.hu/muveszet/ne-ma-15-fejezet-laszlo-080905#d4e4443]. Daniel Buren Attalai csíkstruktúrákkal operáló helyspecifikus művei szempontjából
is fontos viszonyítási pontnak tekinthetők.



különbözőek, amint ezt nap mint nap észleljük, hogy jön az olló és felvágja a bolygónkat a hosszúsági körök mentén, s egy határ
helyett minden ország száz határt kap. A stratégiai terveket kidobják, a katonai térképek elveszítik érvényességüket, ameddig
a vadak felmérik a Földet. Röviden: a tájak, a víz, a talaj, a levegő érintkezzenek, hogy az egyszeri helyett ezerszeres teremtés
következzen.”27

Attalai Gábor ihletett sorai pontosan leírják a szinte kozmikussá kiterjesztett, mégis játékos térkép-művek keletkezésének
összefüggéseit. A térkép-kollázsok kapcsolatba hozhatók a nyugati land art művészek térkép-használatával, Robert Smithson vagy
Richard Long módosítandó földterületeket, bejárandó utakat, hosszú séták (út)vonalát jelölő ábráival. Attalai képzeletbeli világ-
utazásai, gyermekien önfeledt, parányi, mégis „megalomán” világ-művei azonban íróasztal fölött, egy elzárt szoba magányában jöt-
tek létre, s mintha épp a Christo, Smithson vagy Long számára elérhető globális dimenziók elérhetetlenségét tematizálták volna,28

akárcsak Szentjóby Tamás ugyanebben az évben készített, nem kevésbé ironikus műve, mely a következő árulkodó címet viseli:
Egy budapesti felvétel egy New York-i légifelvételről (1971). Attalai olykor humoros megoldásokat, szójátékokat sem nélkülöző
tervei (pl. az Anglia helyére áthelyezett Olaszország új neve: Great Britaly, 1970), kontinensléptékű „transzfer-akciói” sajátos ge-
opolitikai dimenziókkal is bírtak, akár Alighiero e Boetti szintén ebben az időszakban megkezdett térkép-sorozata (pl. Planisfero
Politico, 1969).29 Ironikusan idéztek fel és mosolyogtattak meg „világmegváltó utópiákat”.30 A népek áthelyezése, a helyek és az
identitások, a „centrumok” és a „perifériák” felcserélhetővé válása nemcsak a globálissá váló világ(falu) és a migráció jelenségeire
utalt, hanem a hidegháború kettéosztott politikai világtérképét is modellezte. Gondoljunk például a sorozat két emlékezetes da-
rabjára: az egyiken az Egyesült Államokat, a másikon a Szovjetuniót tette Attalai ha nem is a földdel, de egy óceánnal egyenlővé.
Az alcímek (Soviet Dream, American Dream) aktuális kontextusba helyezték az irányított folyamatok motivációit.31 Az „ollóval
és ragasztóval” megvalósított imaginárius utazások persze nem pusztán társadalmi jelenségekre, hanem a világ bármely pontjára
könnyűszerrel eljuttatható, anyagtalan, s ezért könnyen mozgatható művészet új létmódjára, a mail-art-ban vagy az „L-P-C”-ben
rejlő lehetőségekre, a kommunikáció, a mobilitás, a transzfer jelentőségére, a kitáguló horizontokra, Attalai saját ambivalens
perspektíváira is utaltak.

A „transzfer” jelenségét más-más módon tematizáló Attalai-művek elvezethetnek az oeuvre a kérdéssel csak közvetve összefüggő,
konceptuális sorozataihoz is. Az áthelyezések az időbeli és térbeli distancia megjelenítésének filozófiai és képelméleti kérdéseit
vetik fel, ahogy maga Attalai fogalmaz: „az L-P-C faktor egy folyamat, amely a múltat éppúgy magában foglalja, mint a jövőt”.32

Miképpen ábrázolható az „itt volt” és az „itt van” differenciája. Mintha ezt a kérdést vetnék fel a térben egymás mellé rendelt,
néha egymásra nyomtatott – On Kawarával is összevethető – dátum-stemplik, „idő-művek”, akárcsak a profán gesztusok (pl. va-
karózás) emlékét őrző indigo-másolatok, az archeológiai leletként felmutatott pénz-frottázsok vagy a „nyomódúcként” használt,
a távollévő emberi test nyomait konzerváló lenyomatok (Identifications, 1972). Attalai olykor a saját arclenyomatát szembesíti
a róla készült igazolványképpel, az identitás-identifikáció kérdéskörét újabb (médiumelméleti) rétegekkel gazdagítva. 
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27 Idézi: Klaus Groh: „Andere” kretative Produktion in Osteuropa, Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, 22. Jg., November 1972,  754–755. (Groh
feltehetően angolból fordíthatta németre Attalai mondatait, sajnos egyelőre sem az angol – sem az esetleges magyar – eredeti szöveg nem áll rendelkezésre.)
28 Attalai térkép-műveinek lehetséges kelet-közép-európai kontextusaihoz lásd az Attalait is bemutató pozsonyi kiállítás katalógusát: Mapy. Umelecká kartografia
v strede Európy 1960-2011 / Maps. Art Cartography in the Centre of Europe 1960-2011, Daniela Čarná, Lucia Gregorová szerk., Galéria mesta Bratislavy,
Slovenska národná galéria, Bratislava, 2011 (ezen belül is a szerkesztők által jegyzett Introduction to the History of Art Cartography című Attalaira is kitérő
tanulmányt); a kontextualizálás szempontjából szintén említendő az Ernst Múzeum 1997-es Kartográfusok című kiállítása, még ha Attalai nem is szerepelt rajta
(kurátor: Želimir Koščević).
29 Attalai Gábor Transfer of Sweden (1974) című alkotása az „73-74” an Annual of New Art and Artists című 1974-es kiadványban (szerk. Willem Sandberg)
együtt jelent meg Boetti térkép-műveivel.
30 Gondoljunk például az Attalai szövegében is említett a folyók folyásirányának megváltoztatására vonatkozó ismerősen csengő, abszurd szándékra.
31 Ezen túl Attalai térkép-manipulációinak, akárcsak az Art & Language csoport a térkép térképét „ábrázoló” tautologikus kvázi-térképeinek (pl. Map not to indicate,
1967; Map of itself, 1967) szemiotikai olvasata is lehetséges, amennyiben elbizonytalanodik a jelölő és a jelölt viszonya. 
32 Gabor Attalai: L-P-C art, in: Klaus Groh (Hrsg.): Aktuelle Kunst in Osteuropa, 1972, i.m., o.n.

festett izlandi sziklákat – a művész távoli utasításai nyomán készítették el, s ekként ezek is egy sajátos transzfer eredményeinek
tekinthetők. Attalai 1973-ban a „Hungría 74” című kiállításra Jorge Glusbergnek, a Buenos Aires-i Centro de Arte y Communi-
cation igazgatójának szintén nem „kész művet”, hanem egy mű (Biggest Contrast) helyi kivitelezésére vonatkozó utasítást küldött.
Azt kérte, hogy szembesítsenek egy márványlapon elfektetett fehér monokróm festményt egy szintén a márványlapon álló, le-
láncolt feketepárduccal, az élő és az élettelen, a sötét és a világos, az aktív és a passzív, az organikus és a geometrikus, a nem-mű
és a mű kontrasztját, a szobrászat és a festészet kiterjesztésének lehetőségeit vizsgálva. A leláncolt feketepárduc nem érhette el
a „szabadon hagyott” fehér festményt, a bezártság, a kiszolgáltatottság frusztráló érzetét sugallva, miközben maga a testetlen
idea postai úton távoli kontinensek között ívelt át.24

Attalai művészetében a „transzfer” jelenségének egyaránt vannak (kép)ontológiai és egzisztenciális vetületei. Éppúgy foglalkoz-
tatja a beavatkozás, az átalakítás és átalakulás képként megjeleníthető, ugyanakkor filozófiailag tematizálható folyamata, mint a „kul-
turális transzfer” jelensége, az átléphetetlennek tűnő határok átlépésének lehetőségei, az emberi kommunikáció alternatívái.
Attalai az általa megismert „nyugati” művészeti tendenciáknak egy sajátosan kelet-európai karakterű, többféle jelenséget
szintetizáló, jellemzően periférikus, ám semmiképp sem provinciális válfaját képviseli, mely eredetiség és kvalitás tekintetében állja
bármely egyidejű „nyugati” analógiával az összehasonlítást. Művészetében elválaszthatatlanok a hagyományos festészeti minősé-
gektől, illetve az (Attalai eredeti végzettségének megfelelő) iparművészeti megoldásoktól, design-elemektől, a land art, a concept
art és a project art sajátosságai.25

Attalai 1971-ben land art tevékenységét az elképzelés szintjén globális méretűvé terjesztette ki: festői szépségű kollázsain a vi-
lágtérképet sajátos játéktérként használva országokat, kontinenseket helyezett át, sosemvolt óceánokat és tavakat hozott létre.26

„A négy elem közül a legtöbbet a vízzel, a földdel és a levegővel foglalkoztam, talán azért, mert ezek az elemek jelentik szá-
momra, és valószínűleg mindenki más számára is, a közvetlen közeget, létünk valódi médiumát. Létrehozzák a teret, amelyben
létünk külső formái elhelyezkednek. Felvázolom az emberi geográfia variációit, ami alatt a természetbe történő minden emberi
beavatkozást értek.  […] Mindig is nagyobb formátumú „land-műveket” szerettem volna létrehozni. Mivel egyedül dolgozom,
az eszközeim csak kisebb hó-munkák megvalósítását tették lehetővé. Ezek a művek azonban nem elégítettek ki. Igényeimet össz-
hangba kellett hoznom a realitással. Néhány térkép, egy ragasztó és egy olló segítségével sikerült a legnagyobb területet, a saját
bolygónkat mint teret meghódítani.  Az asztalomon néhány perc alatt áthelyeztem hegyeket, óriási területeket transzplantáltam,
népeket telepítettem át, folyásirányokat változtattam meg. Az Amazonas még három órakor az Atlanti-óceánba folyt, öt perc-
cel később már a Csendes-óceánba ömlött. Moszkva lakosai, akik Szuzdalba tartottak, meglepődtek, hogy egy pillanat alatt útle-
vél nélkül Chicagóban találták magukat. A szél, ami évezredek óta akadály nélkül tette meg a megszokott útját, hirtelen nem
tudott tovább haladni. Hideg és meleg tengeráramlatok küzdötték magukat a felborult irányba új partok és völgyek között, hogy
újra nyugalmat találjanak, hogy újra kiegyenlíthessék egymást. Az ollóm azonban ismét újabb rendetlenséget teremtett. Így ala-
kult át a bolygónk percről percre, elérve a legönkényesebb elrendezést, talán egy jobb, gazdaságosabb rendszert. Létezik Ázsia,
Afrika, Amerika mint kontinens? Nem válhat Ázsia, Afrika, Amerika óceánná? Létezik egy Atlanti- és egy Csendes-óceán?
Nem válhatnak esetleg szárazfölddé? A népek nem csak földrajzilag, hanem lelkületileg is eltérnek egymástól, olyan reménytelenül
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24 Attalai Gábor levele Jorge Glusbergnek, 1973. május 6. in: Hungría 74 en al cayc, Buenos Aires, 1974. A mű végül nem valósult meg, helyette Attalai szövegét állí-
tották ki. A márványlap és a festmény négyzetes formátuma összefüggésbe hozható Attalai négyzeteket és kockákat felhasználó minimalista műveivel, melyek a sark-
okat (és a sarokba szorítottságot?) vizsgálták, illetve a szín- és formakontrasztokat tematizáló geometrikus alkotásokkal; az egyszerre „tettesként” és „áldozatként”
azonosítható leláncolt állat motívuma pedig rokon Harasztÿ István híres Madárkalitkájával (1972) vethető össze, melynek leírását szintén bemutatták a kiállításon.
A Cayc magyar vonatkozásairól lásd még: Miklós Peternák – Annamária Szőke: Das Morgen is Beweis, in: Subversive Praktiken. Kunst unter Bedingungen politischer
Repression. 60er – 80er / Südamerika / Europa, kat, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Hrsg. von Hans D. Christ, Iris Dressler, Hatje Cantz, Ostfildern, 2009,
129. skk., illetve: Kutasy Mercédesz: Cayc története és magyar kapcsolatai, szakdolgozat, ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet, 2010. és Kutasy Mercédesz a Subersive
Praktiken című kiállításon bemutatott leírását Attalai lapjáról. 
25 Attalai, amint legtöbb kelet-európai kortársa, sosem művelt „szótári tisztaságú“ (Körner Éva) „concept art“-ot. Ahogy maga Attalai fogalmazott: „…Magyarországon
egzakt koncept művészet nem alakult ki. Ez a művészeti ág az amerikaiak és az angolok jól szervezett monopóliuma maradt mindvégig.”, Attalai: Tendenciákról és ten-
denciáinkról…, 1980, i.m., u.o.
26 Attalai térképműveit Hajdu István alapvető „concept art”-tanulmányában a land art összefüggéseiben tárgyalja: Vö. Hajdu István: Concept Art, in: uő: Előbb-utóbb…,
1999, i.m., 48., 52. (a tanulmány első megjelenése: Tájékoztató. Magyar Képzőművészek Szövetsége, 1975/4, 1976/1, 1976/2)



Attalai roppant sokszínű életművének különféle intellektuális és esztétikai rétegeit, stiláris és eszmei „transzformációit” csak egy
komplex művészettörténeti feldolgozást tárhatja fel, mely párhuzamosan haladhat a hetvenes évek konceptuális tendenciáiról
szóló, egyre szaporodó publikációkkal.

Kristine Stiles például 2010-ben egy példaértékű kötetben dolgozta fel a jelentős amerikai művész, Carolee Schneemann leve-
lezését, melyben Attalainak három levele – köztük egy eredeti mű40 – is előkerült. Mint a szövegből kiderül, Attalai 1972-ben,
egy-két évvel a térkép-transzformációk és az ironikus body art akciók után össze szerette volna állítani a női mellek globális
archívumát, ha tetszik, világtérképét. Schneemannt is ebben az ügyben kereste, aki egyedüliként válaszolt neki néhány szignált önakt
kíséretében.41

Attalai szétszóródott, hiányosan dokumentált, s részben épp a művész által megsemmisített,42 efemer életművének és archívu-
mának hiányait az ilyesféle művész-dokumentációkból előkerülő anyagok pótolhatják ki, még ha kevés esély is van az oeuvre tel-
jes körű rekonstrukciójára. Ezek nyomán talán fény derülhet Attalai kapcsolati hálójára, a bevezetőnkben említett, megfoghatatlan
(„kimosott”) képhez hasonlítható, szinte láthatatlan életmű összefüggéseire, történeti és elméleti keretrendszerére, melynek
segítségével az egész régió művészetéről, s persze a műtárgy „elanyagtalanodásának” globális korszakáról is új képet alkothatunk.
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A távolság-közelség viszonyrendszer ábrázolásának fotóelméleti kérdése jelenik meg a Hugyecz Ferenc, termelőszövetkezeti
agronómus portréja (távolságra és azonosságra) című 1973-as művön, mely nem pusztán a szocreál pátoszát fordítja ki, hanem
az eltűnés problematikáját is genuin módon vizsgálja, ahogy Beke László fogalmaz, „a nagyítás mértékével változó képi infor-
máció Attalai par excellence »fotószerű« sorozatán […] nem az idő, hanem a távolság függvényévé vált. Ha nem is látható,
de belőle kikövetkeztethető a fotós akciója: céltudatos hátráló mozgása az egyes felvételek között”.33 Az egyre távolabbról
lefényképezett férfifejet mindig azonos nagyságú „igazolványképpé” nagyítja, amely a növekvő távolsággal egyre életlenebbé,
végül felismerhetetlenül homályossá válik, eltűnik a fotóemulzióban. A mű, akárcsak a Kopaszítás, sajátosan egyesíti a minimal
art szeriális, szekvenciális formaképzését34 a konceptuális művészet képontológiai, médiumelméleti problémafelvetésével,
miközben több értelemben is számot vet az identitás problematikájával, s ezen túl, a címadás által a készítés társadalmi-poli-
tikai kontextusát is érzékelteti.

Az idő-koncepteknek is visszatérő tárgya az eltűnés, a tünékenység (gondoljunk a fekete-szürke csíkszekvenciák „mögött” eltűnő
dátum-jelzésekre), ám ez a probléma a legkomplexebb formában Attalai Red-y made sorozatában jelenik meg.35 Az archetipikus
jelentésrétegeket és politikai konnotációkat implikáló – olykor feketével párosuló – vörös szín (hasonló szellemiségben használta
azt akkoriban Mladen Stilinović36 vagy Boris Mikhailov is) minden tárgyat és tárgyfotót eltűntet. Attalai képelméleti és társadalmi
kérdéseket egyaránt felvető, Tót Endre „távollévő” képeivel is összevethető, monokrómiája formai és koncepcionális szempont-
ból is a Transfer paintings problematikáját folytatja, amennyiben a lokális és a globális kontextusok, illetve a hagyományos képformák
és az anyagtalan művészeti jelenségek sajátos egymásba csúszását, ha tetszik, vég nélküli transzformációját valósítja meg. A hat-
vanas-hetvenes évek művészeti trendjeit alapvetően meghatározó duchampi ready-made-fogalom „keleten” Attalai sajátos szój-
átéka révén red-y made-dé válik. A vörös szín – a művész személyes tapasztalatainak megfelelően – minden tárgyat, minden
reprodukciót beborít: „itt minden piros volt, kimentél május elsején, akárhova mentél, mindenütt piros, piros, piros.”37 Attalai vö-
rösre festett objektjein sajátosan egyesül a newmani colour-field, az Yves Klein-i monokróm a dadaizmus, a minimal art, a pop
art, a body art és a politikai érzékenységű, mégis analitikus jellegű konceptualizmus, ha tetszik, „society art” (netán szociális
plasztika?) sajátosságaival. A műalkotássá nyilvánított tárgy egy sajátosan értelmezett „vizuális transzfer” révén eltűnik, s festészet
utáni festménnyé válik. A folyamat ugyanakkor a „kulturális transzfer” jelenségéhez is köthető, hisz a „ready made” átalakulása
„red-y made-dé” remekül példázza a különféle nyugatról ismert műformák, jelenségek kreatív adaptálását, és a lokális helyzet-
nek megfelelő rekontextualizálását, ami rendkívül eredeti végeredményhez vezet.

A „transzfer” hasonló jelenségeiről beszélhetünk, amikor Donald Judd vagy Tony Smith „minimál-kockái” Attalai keze nyomán ut-
cakővé válnak,38 vagy amikor a Robert Morris-i filc-plasztikák reduktív esztétikája a regionális népművészet összefüggésrendsze-
rében nyer új formát.39 Attalai Gábor a hetvenes években egy sajátosan köztes szellemi térben mozgott, Magyarországon élve,
a hiányzó intézményrendszer deficitjeit is kompenzálva, nemzetközi kapcsolatokat épített, – ahogy maga fogalmazott – „kifelé üze-
melt”. A lokális jelenségeket is globális kontextusban láttatta, művei a nyugati tendenciák egyetemes rangú alternatíváját jelentették.
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33 Beke László: Fotó/művészet (1976) in: uő: Médium/elmélet. Tanulmányok 1972-1992, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, Budapest, 1997, 58.
34 A mű összevethető Haris László Antonioni nevezetes filmjét is „játékba hozó” Nagyítás 1-2 (1973) című ugyanekkori fotósorozatával, amelyen a művész egy férfiról
készült fényképet nagyít egészen addig, míg az absztrakt foltstruktúrává esik szét. A mozgás-mozdulatlanság, távolság-közelség, távollét-jelenlét viszonyrendszereket
szintén rendkívül komplexen vizsgálja Sol LeWitt Muybridge-ot parafrazeáló művén, amely egy a minimal-arttal – s így Attalai szemléletével is – rokon, szeriális
struktúraként jelenik meg. (Sol LeWitt: Muybridge I., 1964)
35 A sorozat komplexitása és jelentősége okán külön tanulmány tárgyát kell képezze.  A Red-y made-ekre ezúttal épp csak utalok, elméleti és történeti összefüggé-
seit egy másik szövegben fogom részletesen tárgyalni. (A korábbi irodalomból lásd: Gyetvai Ágnes: Attalai Gábor: „Red-y made az egész világ”, Művészet Évkönyv,
1978, 235–237.)
36 Attalai önkényuralmi jelképeket rekontextualizáló művei, sajátosan értelmezett body art-ja hazai kontextusban a Pécsi Műhely bizonyos alkotásaival vethetők össze,
regionális kontextusban pedig Stilinovićon túl Raša Todosijevićcsel vagy Rudolf Sikorával is rokonítható. Attalai művei adekvát regionális kontextusukban kerülnek
Marinko Sudac gyűjteményében, vö. Područje zastoja / Standstill. Kollekcija Marinko Sudac / Marinko Sudac Collection, Marinko Sudac ed., Zagreb, 2011
37 Fehér Dávid beszélgetése Attalai Gáborral, Budapest-Pilisborosjenő, 2010. október 29., kézirat

38 Attalai számos kortársánál jelenik meg ugyanekkor az utcakő-motívum rendre más és más kontextusban, így Lakner Lászlónál, Gáyor Tibornál, Maurer Dóránál,
Pauer Gyulánál, Erdély Miklósnál, Gulyás Gyulánál, Pinczehelyi Sándornál, Szentjóby Tamásnál, stb.; a jelenségről lásd Beke László Utcakövek és sírkövek című
Balatonbogláron tartott 1972-es diavetítését, előadását (vö: www.artpool.hu/boglar/1972/720708.html), illetve Attalai nyilatkozatát: Fehér Dávid, 2011, i.m. 119–120.
Az utcakő „újrahasznosítása” lokális jelenségnek tekinthető, ugyanakkor nemzetközi kontextusa is van – főképp 1968 vonatkozásában –, így Robert Filliou vagy
Joseph Beuys művészetében. A témát, sajnos a magyar példákat negligálva, tárgyalja Kathrin Rottmann. Vö. Kathrin Rottmann: Pflastersteine – Dinge im Kontext
revolutionärer Ereignisse, in: Katharina Ferus – Dietmar Rübel (Hrsg.): „Die Tücke des Objekts”. Vom Umgang mit Dingen, Reimer, Berlin, 2009, 73–91.
39 A népművészeti elemek és a „soft” karakterű „minimal-textilek” összefüggéséhez lásd Frank János beszélgetését Attalai Gáborral; Frank János: Attalai Gábornál,
Élet és Irodalom, 1969. június 14., 8., újraközölve in: Frank János: Szóra bírt műtermek, Magvető, Budapest, 1975, 260–263.
40 A Kopaszítás egyik változata Louse-Terrace felirattal.
41 Vö. Kristine Stiles (Ed.): Correspondence Course. An Epistolary History of Carolee Schneemann and her Circle, Duke University Press, Durham and London, 2010,
194–195., 319–320.
42 „…Ma reggeli akcióm során 7,36 kg nemzetközi fluxus munka, mail és pecsét mű került megsemmisítésre és kommunális elegyítésre. …” Attalai Gábor levele Beke Lász-
lónak 1981. szeptember 28-án (megtalálható az Artpool archívumában, ezúton is köszönettel tartozom az Artpool munkatársainak a kutatáshoz nyújtott segítségükért!)



water-drops simulating rain with Endre Tót’s “rain-grates” composed of slash-marks, and representing objects of ambivalent
joy,8 which closed off the view from the distant visions, as a curtain – calculating with isolation and the “aesthetic questions of
zero information”9. The disappearing, invisible image can much rather be viewed as a particular document of a world lacking
information, than as the end result of some sort of conceptually prompted intellectual reduction. It is as if the hanging in nothing-
ness, the situation of being hanged referred indirectly to the general feeling of life of a region, or its condition of existence, just
as in the case of the hanging glass sheet of László Lakner, citing Joseph Kosuth, in which the caption, “On a glass sheet / hanging
/ casting a shadow”, describes a threatening situation (Self-Descriptive Object, 1972).10

The Painting Washed Out of its Frame can be brought into relation with Attalai’s photo series made in 1970-71.The location here is
also the familiar roof terrace, where Attalai, with the aid of a circular lens, inverts and sets on its head certain details of the landscape,
most often the emblematic motifs of his direct environment, of Gellért Hill, such as the Liberty Statue – which of course only in name
referred to liberty and freedom. The photo series is impregnated insofar with indirect political content, while the lens has become
the means of virtual remoulding of the landscape. It is as if the apparent activity of illusory landscape formation would compensate
for the frustrating impotence springing from the social situation. The photographs depict ironic, revocable landscape formations and,
as such, are quasi-land art works, whose often recurring media and objects were “grappling” primeval elements, entering into inter-
action with each other.11 Attalai also expanded the photo series into real space. He formed ephemeral land art works from snow
and sand. Among his compositions that could be compared with Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Hamish Fulton or Michael
Heizer, Negative Star (1970-71) stood out. The negation concealed in the five-pointed star carved out of the snow referred both to
the mechanisms of an absurd social system, and to the possibilities of the expansion of the traditional panel picture form, and of geo-
metric abstraction. As a work of both analytical nature and political sensitivity, it simultaneously reflected on local and global questions.

Attalai’s “washed out painting”, closely correlated with his photographs that could be associated with land art, is a process work
of ambivalent landscape formation, examining the interactions of materials, and at the same time, a picture of the social and artis-
tic state of affairs: a reflection on the alteration of the interpretational framework of art, about which Attalai published a text
on his strategy in Klaus Groh’s important volume of 1972, which was the first to survey the conceptual tendencies of the East-
ern European region. Attalai mentions the phenomenon that he (too) represents as – a variation on the title of the Walter Aue
book – L-P-C art (associating Land art with Project art12 and with Concept art).13 He emphasises the liberation from bonds, and
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8 The associative relation between the banding and prison bars also appears in the artwork of Attalai, if we think of his 1972 work, in which his partially banded face
is seen in four identity photos – the title of the work is: “In jail, or just a banding?”. In Attalai’s artwork, the serial-formal problematic of minimal art becomes uniquely
connected to raising political-existential questions. (The Hungarian title originates from Attalai’s letter listing his relevant works, which he sent to Artpool for per-
formance research. Published: Groh, Gabor Attalai und die “Society-Art”, 1972, op.cit., 30).
9 Gábor Attalai’s expression related to Endre Tót: Attalai, Gábor: Tendenciákról és tendenciáinkról a 70-es évek végéről nézve [On Tendencies and on Our Tendencies
from the Late 70s], Communiqué of the Union of Hungarian Fine and Applied Artists], 1980/3–4, 7–20 (award-winning work of the essay competition for art writers
in the 1979 year), see: www.artpool.hu/Attalai/Tendenciak/VII.html (The origins of Attalai’s work are more or less concurrent with Tót’s first “rain-idea” (1971), as
Attalai dated his Painting Washed Out of its Frame from 1971, though it has also been dated 1970. No “philological” correspondence can be shown between the two
works, but their spirit shows evident kinship. Similarities can also be found between other series of Attalai and Tót that originated from this period, despite the fact that
at the time they were not in a close relationship, as both artists have suggested in statements. (Hajdu, István: Totaljoy. Beszélgetés Tót Endrével [In conversation with
Endre Tót], Előbb-utóbb. Rongyszőnyeg az avantgarde-nak [Sooner or Later: Rag Rug for the Avant-garde], Orpheusz, Budapest, 1999, 85; Fehér, Dávid: „Nem hiszek
a túl direkt dolgokban…”. Beszélgetés Attalai Gáborral [“I don’t believe in very direct things...” In conversation with Gábor Attalai, Ars Hungarica, 2011/3, 118.)
10 László Lakner: Self-Descriptive Object, 1972, plexi sheet, letraset letters, ca. 70 × 50 cm (on the correlations with the Lakner work, see: Fehér, Dávid: Egy életmű
identitása. Dilemmák a Lakner-oeuvre feldolgozása közben, egy “munkanapló” részletei [The Identity of an Oeuvre: Dilemmas in Treating the Lakner Oeuvre – excerpts
from a work journal], ms, 2011).
11 Following from a text of Aristotle, Attalai examined the relational order of proto-elements and various quotidian materials, recording the process-works in photo-
graphs. The photo entitled Washed Out Painting can also be considered as a process-work examining the interactions of water and air. An entire photo-sequence
belongs to this image; furthermore, Attalai photographed the drops of the water-jet “congealing” – for a moment – in the air, creating ephemeral “water-sculptures”.
12 Surprisingly early, already in 1969, Attalai took part in the Pläne und Projekte als Kunst exhibition at the Bern Kunsthalle (8 November – 7 December 1969), which,
under Harald Szeemann’s directorship, carried extraordinary importance at the time. Project art proved to become an exceedingly appropriate form of expression
for Eastern European artists, struggling with the unrealizability of far-reaching plans. Perhaps Attalai’s Budapest project, comprising 16 postcards – a work that was
shown in Bern, a version of which was later included in László Beke’s compilation, entitled Imagination/Idea – will one day be reconstructible in its entirety. See:
Beke, László (ed.): Elképzelés. A magyar konceptművészet kezdetei. Beke László gyűjteménye, 1971 [Imagination/Idea: The Beginnings of Hungarian Conceptual Art.
Collection of László Beke, 1971], Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület OSAS – tranzit.hu, Budapest, 2008, 5.

An empty picture frame hangs down over a shower set up on a roof terrace. It slices off a piece from the hillside visible behind
the guardrail – the accidental, ad hoc landscape filling the frame continuously changes in accordance with movement. It is as if
the jet of water venting from the showerhead would superscribe that designated by the frame into an imaginary picture. Gábor
Attalai’s meagre-uncontrived minimalist installation recorded in a photograph is a characteristic example of conceptual art, an
original visual ontological formula that turns the logic of trompe l’oeil painting inside-out, ironically evoking the traditional scheme
of the “picture within a picture”, bringing to mind the epistemological paradoxes of René Magritte. While with Magritte the pain-
ting painted onto the painting is indistinguishable from the landscape painted behind it, with Attalai, in the empty space of the
painting, it is the framed landscape itself that continues. The photograph is the document of a tautological game. An account of
the years of the “dematerialization” of art2 – perhaps of the fate of painting, perhaps of the essence of representation, from Leon
Battista Alberti’s famous open window to the epoch of photographic mapping. In a statement, Gábor Attalai refers to Barnett
Newman’s “zips” – to the colour-field paintings similar to sublime landscapes – in connection with the band of water running on
the vertical symmetrical axis of the absence-image, after which he notes: “It is evident what this installation asserts: the painting
must be washed out – taken out – of its frame.”3 Attalai’s empty picture frame, hanging down like a hanged man, precariously
swaying in the nothingness, is the panel picture form’s own negation, its preservation by termination. It is similar to John Baldessari’s
paradoxical painting, cleansed of ideas4, or to the artistic rethinking in the vein of Yves Klein of the emptiness, the void, the awk-
ward absence5, if we think for instance of, among countless works, Alighiero e Boetti’s installation, entitled Nothing to See,
Nothing to Hide (1969), made almost simultaneously with Attalai’s work. The empty frame structure, leaning against the wall
and under glass, according to the artist’s intentions, counterpointed Mark Rothko’s “colour field” paintings, in the spirit of some
sort of iconoclast minded conceptual reduction.6 All of this is kindred with the spirit of Attalai paraphrasing Newman.
The international context of Gábor Attalai’s conceptual art activity can be precisely defined with the aid of the above men-
tioned, incidentally selected analogies, though even with all this, we cannot be completely satisfied, as Attalai’s work, despite the
similarities, diverges fundamentally from the Western tendencies of minimal and conceptual art.7 We can compare the falling
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1 Title of Attalai’s conceptual artwork analysed in the beginning of the text (Attalai himself translated the originally published English title to Hungarian in the later
digital version of the work, in which he inscribed the Hungarian caption onto the photograph, composing it into the picture frame hanging from the shower);
the original title in English: “I washed a picture from the frame, so I got an other”. Cf. Klaus Groh: Gabor Attalai und die “Society-Art”, Mitteilungen des Instituts für
Moderne Kunst, Nürnberg, 1972/5, 27.
2 Lucy R. Lippard’s expression; Lucy R. Lippard: Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, University of California Press, Los Angeles
and Berkeley, 2001 (New York, 1973).
3 Hock, Beáta: Gábor Attalai (Interview), Balkon, 2001/6-7, 7.
4 John Baldessari: Everything is purged from this painting but art; no ideas have entered this work, 1966-68, acrylic on canvas, 150 × 115 cm.
5 Yves Klein: Le Vide, 1958 – at his exhibition arranged in Galerie Iris Clert in Paris, Klein presented an empty vitrine as an artwork in the completely emptied space.
(The kleinian monochrome – as we will see later – is among the important antecedents to Attalai’s Red-y made series.) On the aesthetic of “nothingness”, see, e.g.,
the catalogue to the important exhibition in Frankfurt, which surprisingly does not mention Yves Klein, but lists the relevant examples of the era, from Ian Burn to
Joseph Kosuth, and regrettably neglects the relevant “Eastern” examples, such as the works of Endre Tót and Gábor Attalai: Nichts / Nothing, cat. Schirn Kunsthalle,
Frankfurt, Hrsg. von Martina Weinhart, Max Hollein, Hatje Cantz, Ostfildern, 2006.
6 The artist appears adopting the pose of the well-known studio photo of Rothko taken by Hans Namuth in the film made about him in 1978 by Emidio Greco. Such
works also belong to the referential force-field of the Boetti work as Marcel Duchamp’s Large Glass (1915-23), and Gerhard Richter’s environment, entitled 4 Panes
of Glass (1967). On the interpretation of the work, see: Mark Godfrey: Alighiero e Boetti, Yale University Press, New Haven and London, 2011, 68–69.
7 On the fundamental differences in approach, see: Körner, Éva: “Az abszurd mint koncepció – A magyar konceptualizmus jelenségei” [Absurd as Concept –
Phenomena of Hungarian Conceptualism], in: cat. Joseph Kosuth. Zeno az ismert világ határán [Zeno at the Edge of the Known World], Keserü, Katalin ed.,
Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, Venice Biennale, Hungarian Pavilion, 1994, 186–198. In connection with Attalai, I tried to present the problem earlier related to
a concrete work, Negative Star (1970-71). See: Fehér, Dávid: “A negatív csillag. Megjegyzések Attalai Gábor konceptuális művészetéhez egy kamarakiállítás ürü-
gyén I-II.” [The Negative Star: Notes on the Conceptual Art of Gábor Attalai, with the pretext of a chamber exhibition, I-II], Balkon, 2011/1, 18–22; 2011/2, 2–5.

Dávid Fehér

TRANSFER IDEAS
Notes to the conceptual works of Gábor Attalai

“I washed a picture from the frame, so I got an other.”11

Gábor Attalai, c. 1970



In certain cases, instead of canvas, his own body was rendered the carrier of the “transfer painting”: he covered his eyes with
white canvas, and he painted the edge of the picture blind, then photographed the traces left on his face and the removed canvas.
Presence and absence, form and “anti-form”, and the conceptual investigation of negative and positive “identity” regularly recur
in Attalai’s artworks. The covering of the eyes, the body’s vulnerability and its formation-framing, however, relate to Attalai’s
works that can be categorised as body-art – akin to Vito Acconci – as well as his “private performances” documented in photos.
In one of his actions, he plasters his sensory organs with insulation tape, indicating the impossibility of obtaining information
and of communication (When a man cannot get and give information, 1971). On another occasion, he tapes shut his mouth,
then rips off the adhesive tape; on another, he documents how he obstructs his nostrils for one month; he distends his eyelids
and his face with a packing-needle for one hour; he photographs how he shaves a mole (No air!, 1971; One Month Closed
Nose, 1973; One Hour with Needle, 1971; Cutting Wart on Breast, 1971). With his “private performances” and ambivalent
“solidarity actions” played out before the camera, at times imitating “idiotic” acts,17 he renders the vacuum visible, almost pal-
pable, characterising the narrowed world he examines. In one of his emblematic works, he documents shaving the hair of a man
(Process of Bald, 1970): on the one hand, he shows a helpless existential situation; on the other, with the aid of the bands of hair
cut out – in connection of which Attalai refers to the hard-edge “band-painters”, such as Frank Stella – he visualises a structural
systems of correlations, examining the metamorphosis as a process. The serial configuration of forms evokes minimal art, while
at the same time, the existential problematics refer to the “society art” Attalai mentions, of social sensitivity and carrying political
content. The gesture of shaving can be brought into correlation with Marcel Duchamp’s self-tonsure18 forming a “negative star”,
and with this also inspiring Attalai’s famous land artwork.

The examination of the problematics of the starting point, of the correlative relation between the present and the absent, the
positive and the negative, the prototype and the imprint, the original and the copy, lead to an analysis of complex temporal and
spatial relations. In the course of Attalai’s rarely occurring travels abroad, he placed the ripped pieces of canvas from the carrier
– as occurred as written above – his so-called “transfer paintings” in the barely visible nooks and crannies of the public space in
the proximity of emblematic Western European museums, such as the Louvre in Paris, the Rijskmuseum in Amsterdam, and the
National Gallery in London. The pieces of canvas painted black appear as ephemeral self-memorials in the photos taken of
them: they resemble black armbands of mourning, while they simultaneously carry the distant reminiscences of Suprematist
and Constructivist configuration of forms.19 The concealed traces of the presence of the artist can also be considered as insti-
tutional-critical artworks examining the relative dichotomy of the “centre” and the “periphery”, visibility and invisibility, proxim-
ity and distance. They can be brought into correspondence with conceptual artworks thematising travel and a change in place
and context20, with land art works built on transfer-translocation (e.g., Dennis Oppenheim: Gallery Transplant, 196921), and
most of all with Eastern European compositions, which note with acerbic humour the impossibility of institutional emergence
or success. As an example for the latter, mention should be made of the (self-)ironic gesture of Mladen Stilinović (an artists who
has an affinity with Attalai in numerous aspects), whereby he “exhibited” a textual-drawing written on a scrap of paper for the
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17 The expression originated with Gábor Attalai: it referred to the Vietnam War, but at the same time, it also reflected on his own existential state at the time.
It is not clear whether there is a connection with the designation of Miklós Erdély’s 1972 composition of the same name.
18 Marcel Duchamp: Tonsure de 1919 – Paris; there is also another shot, which shows Marcel Duchamp’s completely shaved head, and this also belongs to the
referential force-field of the Attalai work (Duchamp with Shaved Head, 1919, photograph, 11x7.6 cm, collection of Attilio Codognato); on Process of Bald, see: Fehér,
Dávid: A negatív csillag 2. Rész [The Negative Star, part 2], Balkon, 2011/2, 4–5.
19 See: Light Years. Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977, cat. The Art Institute of Chicago, Matthew S. Witkovsky, ed., Yale University Press, New Haven
and London, 2011, 84.
20 On these, see: Mark Godfrey: Across the Universe, in: Light Years, 2011, ibid., 58–65. (I feel that Attalai’s compositions could be perfectly inserted into Godfrey’s
train of thought that treats inspiringly the “traveller” works of John Baldessari, Douglas Huebler and Eleanor Antin.)
21 We might also refer to Denis Oppenheim’s later work, his 1975 Identity Stretch: Oppenheim “transposes” the enlarged copy of his own fingerprint to a large
meadow near Buffalo (NY), uniquely connecting the questions around identity and the imprint (also examined by Attalai, and retraceable all the way back to
Duchamp) with land art. On the question of the imprint, see: Rosalind E. Krauss: Notes on the Index, in: REK: The Originality of the Avant-Garde and Other Mod-
ernist Myths, The MIT Press, Cambridge (MA), London, 1985, 196–219; (in connection with Oppenheim: 208). In connection with the problematics of the imprint,
offering fundamental conclusions also applicable to certain works of Attalai: Georges Didi-Huberman: Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und
Modernität des Abdrucks, DuMont, Cologne, 1999 (Paris, 1997).

the democratisation of artistic expression, the equivalence of materials and the underplaying of financial difficulties, referring also
to the fact that this artistic school of thought can lay the foundations for the “society art” that embraces all of society, practiced
by people even unconsciously.14

The blurring (washing out) of the framework of (the concept of) art, its metamorphosis, and the cessation of material limits15

made it possible for Attalai and company – e.g., his close friend, Imre Bak, or Endre Tót – even as outsiders, as those who were
absent, from a closed world lacking information, far from the centres, pressed to the periphery, as artists who were “tolerated”,
to connect to the global artworld – to create international relationships “enclosed in an envelope”, on a postal trail, by way
of the cultivation of mail-art. During the 1960s-70s, Attalai corresponded with, among others, Jasper Johns, Joseph Beuys, Sol
LeWitt, Donald Judd, Robert Indiana, and Christo, his works examining the essence of materiality, and yet essentially “immate-
rial”, arriving to the widest range of points in the world, and becoming regular features in significant Western periodicals
(e.g., Flash Art16). “Transfer” became an elementary (vital) condition and an important subject of Attalai’s art.

A few years after producing Painting Washed Out of its Frame, Attalai once again began to engage in the question of the
disappearance of the painting: he painted monochromatic paintings of white, black and red, then chopped them up. He ripped
up the canvas surfaces glued to their carrier, and confronted the trace remaining there with the dislocated object. He dissected
the relationship between the imprint and the “original”, occupied by the process of displacement playing out in time and space.
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13 Walter Aue: P.C.A. Projecte, Concepte & Actionen, DuMont, Cologne, 1971; László Beke likewise, after Aue, used the expression A. P. L. C. in his fundamental
1972 study, and Attalai could have been familiar with both texts when writing L-P-C Art. According to his memory (Fehér, Dávid: “Nem hiszek a túl direkt dolgok-
ban…” [I don’t believe in overly direct things...], 2011, op.cit., 118), at the time, he was also in correspondence with Walter Aue. See: Gabor Attalai: L-P-C art, in:
Klaus Groh (Hrsg.): Aktuelle Kunst in Osteuropa, DuMont, Cologne, 1972; Beke, László: Miért használ fotókat az A.P.L.C.? [Why does A.P.L.C. use photos?],
Fotóművészet [Photographic Art], 1972/2, 20–26; Groh: Gabor Attalai und die “Society-Art”, 1972, op.cit., 27–28. (Thanks to László Beke for his oral communica-
tion regarding the Aue book!)
14 Attalai often mentioned in his declarations, that during this period, he practiced art as a “lifestyle” (e.g., “Things occurred, came and went in a very ‘lifelike’ way; in
the way that one experiences the occurrences of the everyday. If someone buys a box of ‘mackó’ cheese, they eat it – but they don’t document each piece – that
I only ate half of this one, and with this one I wasn’t really so hungry, etc.” See: Hock, 2001, op.cit., 6). His sentence below, ironically evoking Communist mottos, like-
wise refers to the blurring of the borders between art and quotidian life: “my best friends are the tillers, the pilots, the railwaymen, the street sweepers, the mete-
orologists, the river guards, the mathematicians, the postmen, the chemists, and many others, who practice the L-P-C factor – even if they don’t know it.” Groh:
Aktuelle Kunst…, 1972, op.cit. (This proposal can be compared to Tamás Szentjóby’s series from the same period, entitled Viewpoints on the Question: “Who is
an artist?” (1973), which could further be brought into relation with the spirit of Fluxus, and thus the lines of Ken Friedman’s 1972 article, entitled Fluxus and Con-
ceptual Art, which Szentjóby himself quotes from: “Alongside art, many other occupations were also represented among us: our ranks were composed of chemists,
accountants, photographers, teachers, lawyers, printers, journalists, zookeepers, encyclopaedia salesmen, sound engineers, musicians, ministers, chefs, and others.”
See: St. Auby, Tamás: Az 1973. május 12-re tervezett és betiltott Fluxkoncert dokumentumai [Documentation of the Fluxusconcert planned for 12 May 1973 and
banned], Orpheus, vol. IV, 1993/1, 58. See: mediamodell.c3.hu/mnev36.html, source of the quote: Ken Friedman: Fluxus and Concept Art, Art and Artists, London,
Special Fluxus Issue, October 1972, 51. László Beke also brought Szentjóby’s – akin to Attalai – “fluxusprognosis” into connection with Jörg Immendorff. See:
Beke, László: Kentaur. Szentjóby Tamás tanpályái [Tamás Szentjóby’s Tenets], Magyar Műhely [Hungarian Atelier], XVI/54-55, 20 June 1978, 72. I thank László Beke
here for his contributions.)
15 Harald Szeemann’s 1969 exhibition, When Attitudes become Form, was a fundamental experience for Attalai’s generation, as Attalai put it: “We treated Harald
Szeemann as a god at the time, because he revealed the world, in which the limits ceased, and art could turn toward a domain in which there was no longer any
need for material.”, Fehér, Dávid: “Nem hiszek a túl direkt dolgokban…” [I don’t believe in overly direct things...], 2011, op.cit., 116.
16 On the relationship between Gábor Attalai and the editor-in-chief of Flash Art, Giancarlo Politi, see: Fehér, Dávid, 2011, op.cit., 118. In the seventies, Flash Art
regularly published the works of Attalai, alongside those of Endre Tót and László Lakner. Attalai-works in Flash Art: “Process of Bald” / “Kopaszítás” (1970), and “Living
Culture?” / “Élő kultúra?” (1972), Flash Art, Jun. 1973, 18–19; “Left-Right. Parallel Crossing” [Great Action, Budapest, Palatinus Basen – sic!] (1972), Flash Art, Dec.
1974 – Jan. 1975, 32–33; “Saliva Action”, Flash Art, May-Jun. 1976, 29. Flash Art is an example among numerous magazines that published Attalai’s works at the time.
The international reception at the time of Gábor Attalai’s artwork remains unexplored until now; the compilation of a detailed bibliography should constitute the
subject of new research. The connection between Flash Art and Hungarian artists would require longer expounding; Politi was connected with a number of
Hungarian artists, and he also met with the woman who would become his wife a number of times in Budapest, the Czech Helena Kontova. In Flash Art’s Art Diary
publication, in whose compilation László Beke also took part, many Hungarian artists could be found (see, e.g., Art Diary, Giancarlo Politi Editore, Milan, 1976, 73-74).
Hungarian artists – and we can still hear the anecdotes today – could obtain issues of Flash Art in return for Bánfi hair tonic! By way of Politi, Hungarian artists could
acquire important connections. For instance, László Beke recollects that, “in 1976, Claudio Costa, Ida Biard and Giancarlo Politi installed Daniel Buren’s ‘stripes’ on
the stone balustrade on the Danube bank in Buda, with the aid of Gábor Attalai” [See: László Beke: A magyar konceptuális művészet szubjektív története [The Sub-
jective History of Hungarian Conceptual Art], in: Deréky, Pál and Müllner, András (eds.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből [Mu/te? Studies from
the Circle of the Hungarian Neo-Avantgarde], Ráció, Budapest, 2004; see: www.tankonyvtar.hu/muveszet/ne-ma-15-fejezet-laszlo-080905#d4e4443]. Daniel Buren,
from the viewpoint of Attalai’s site-specific works operating with stripe-structures, can also be considered an important relational point.



with reality. With the aid of a few maps, some glue and a pair of scissors, I managed to conquer the greatest territory, our planet,
as a space. Within a few minutes, on my table I relocated mountains, I transplanted enormous areas, I resettled peoples, and
I reversed the direction of rivers. The Amazon still flowed into the Atlantic Ocean at three o’clock, but five minutes later, it
poured into the Pacific Ocean. The inhabitants of Moscow, who were headed to Suzdal, were caught by surprise when, within
a moment, without even a passport, they found themselves in Chicago. The wind, which for millennia had taken its customary
path unhindered, suddenly was unable to continue any longer. Cold and warm ocean currents struggled in the upset direction,
among new coasts and valleys, to once again find calm, to once again equilibrate with each other. My scissors, however, created
further disorder. In this way, our planet was transformed from minute to minute, arriving to the most arbitrary arrangement, per-
haps a better, more economic system. Do Asia, Africa and America exist as continents? Can Asia, Africa and America become
oceans? Does an Atlantic and a Pacific Ocean exist? Can’t they become perhaps dry land? Peoples differ from each other, not
only geographically, but also with respect to their cast of mind. They are so hopelessly different, just as every day we can observe
how the scissors come and cut up our planet along the lines of longitude, so that instead of one border, each country has one
hundred borders. The strategic plans are thrown away, and military maps lose their validity, as long as the wild gauge the Earth.
In short: the landscapes, the water, the ground, and the air join, so that instead of just once, creation ensues a thousand times.”27

Gábor Attalai’s inspired lines describe precisely the correlations of the formation of the map-works, expanded to almost cosmic
proportions, yet playful. The map-collages can be brought into connection with the use of maps by Western land art artists, with
Robert Smithson’s or Richard Long’s diagrams indicating areas of earth to be modified, paths to be roamed, or  long walking routes.
Attalai’s imaginary world travels, his childlike, carefree, minute, and yet “megalomaniac” world-works, however, were realised
over a desk, in the loneliness of a closed room, and it is as if they would thematise the inaccessibility of the global dimensions
available to Christo, Smithson or Long28, as did Tamás Szentjóby’s no-less ironic work produced in the same year, with the
revealing title: A Budapest shot of a New York Aerial Photograph (1971). Attalai’s plans – sometimes containing humorous
solutions and puns (e.g., the new name for Italy relocated to the place of England: Great Britaly, 1970) – and “transfer-actions”
of continental scale also had their own geopolitical dimensions, as did Alighiero e Boetti’s map-series, which he began in the same
period (e.g., Planisfero Politico, 1969)29. They ironically evoked and smiled at the “world-redeeming utopias”.30 The relocation
of peoples, and the interchangeability of places and identities, “centres” and “peripheries” not only referred to the phenomena
of the global world (village) and of migration, but also modelled a political world map divided in two by the Cold War. We only
have to think, for instance, of two memorable pieces of the series: in one, Attalai took the United States, in the other, the Soviet
Union, and, while not exactly levelling them to the ground, rendered them equal to the ocean:. The subtitles (Soviet Dream,
American Dream) placed the motivations of the directed processes into a topical context.31 The imaginary journeys realised “with
scissors and glue” referred, of course, not only to social phenomena, but also to the new mood of art that could easily arrive to
any point in the world, that was immaterial, and thus easily movable; to the possibilities concealed in mail-art or in “L-P-C art”32;
to the significance of communication, mobility, and transfer; to expanded horizons; and to Attalai’s own ambivalent perspectives.
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27 Quoted: Klaus Groh: “Andere” kretative Produktion in Osteuropa, Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, 22. Jg., November 1972, 754–755.
(Groh presumably translated Attalai’s lines from English to German, but unfortunately, for the time being, we are not in possession of either the original English
text – or possible Hungarian.)
28 On the possible Central/Eastern European contexts to Attalai’s map-works, see the catalogue of the exhibition in Bratislava, also presenting Attalai: Mapy.
Umelecká kartografia v strede Európy 1960-2011 / Maps. Art Cartography in the Centre of Europe 1960-2011, Daniela Čarná, Lucia Gregorová, ed., Galéria mesta
Bratislavy, Slovenska národná galéria, Bratislava, 2011 (and within this, the study undersigned by the editors, Introduction to the History of Art Cartography, also
touching on Attalai). Also to be mentioned with regard to contextualisation, is the exhibition at the Ernst Museum in 1997, Cartographers, even if Attalai was not
featured (curator: Želimir Koščević).
29 Gábor Attalai’s composition, Transfer of Sweden (1974), was published together with Boetti’s map-works in the 1974 publication, “73-74” an Annual of New Art
and Artists (Willem Sandberg, ed.).
30 We need only think, for instance, of the familiar sounding, absurd intention to change the current of rivers, as mentioned in Attalai’s text.
31 From here on, a semiotic reading of Attalai’s map-manipulations, just as of the Art & Language group’s tautological quasi-maps “representing” the map of the map
(e.g., Map not to indicate, 1967; Map of itself, 1967), is also possible, in so much as the relationship between designator and designated becomes uncertain.
32 Land Art – Project Art – Conceptual Art [the translator].
33 Gabor Attalai: L-P-C art, in: Klaus Groh (Hrsg.): Aktuelle Kunst in Osteuropa, 1972, op.cit.

duration of a single second on 27 July 1978 at the Venice Biennale.22 One year prior, in 1977, Attalai had sent artworks to a num-
ber of leading New York galleries, with invitations prepared beforehand, indicating the date of the planned exhibition to be
arranged in the galleries – and did not receive a single response.23 In 1978, in the famous Galleri Suðurgata of Iceland (just as
one year prior, in Gallery Loa in Haarlem, NL), Attalai’s works to be featured in his solo show – such as Icelandic cliffs painted
red – were produced based on his instructions from a distance, and in this way, these could also be considered the results of
a unique transfer. In 1973, for the exhibition, “Hungría 74”, Attalai likewise did not send a “ready artwork” to Jorge Glusberg,
director of the Centro de Arte y Communication in Buenos Aires, but rather instructions for locally executing an artwork
(Biggest Contrast). He asked that they confront a white monochromatic painting lying on a marble slab with a black panther also
chained to the same slab, thus examining the possibilities of expansion of sculpture and painting, and the contrast between the
living and the inanimate, dark and light, active and passive, organic and geometric, the non-artwork and the artwork. The chained
black panther could not reach the white painting “left free”, suggesting the frustrating feeling of confinement and helplessness,
while the incorporeal idea itself traversed distant continents by post.24

There are both (visual) ontological and existential projections to the “transfer” phenomenon in Attalai’s artwork. The process
of intervention, conversion and transformation that can be visualised as a picture, as well as being thematised philosophically,
engages him just as much as the phenomenon of “cultural transfer”, the possibilities of transgressing boundaries that appear
impenetrable, or the alternatives of human communication. Attalai represents a uniquely and characteristically Eastern European
variety of the” Western” artistic tendencies known to him; one that synthesises various phenomena, is typically peripheral, but
by no means provincial, whose originality and quality holds up to the comparison to any contemporary „Western” analogy.
In his artwork, the particularities of land art, conceptual art and project art are indivisible from the qualities of traditional painting,
from applied art solutions (in accordance with Attalai’s original qualification), and from design elements.25

In 1971, Attalai’s land art activity expanded on a level of imagination to global dimensions: in his collages of painterly beauty,
using the map of the world as his own playground, he relocated countries and continents, and created oceans and lakes that never
existed.26 “Among the four elements, I engage most with water, earth and air, perhaps because these elements are for me – and
most probably for everyone else, too – the direct agent, the real medium of our existence. They create the space in which the
outer forms of our existence are located. I delineate the variations of human geography, within which I mean every human in-
tervention that occurs in nature.  […] I always wanted to realise larger format “land-artworks”. Since I work alone, my means
only allowed me to realise smaller snow-works. These works, however, did not satisfy me. I had to bring my desires into harmony
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22 Mladen Stilinović: Red at the Biennale, 1978.
23 “Attalai’s Red-y made Windows Action in New York between Sept. 15 – Oct. 15, 1977 at Alessandra Gallery, Artists Space, Bonino Gallery, Leo Castelli, Susan
Caldwell, Paula Cooper, John Gibson, Ronald Feldman Fine Arts, Franklin Furnice, Nancy Hoffman Gallery, Ingber Gallery, Alexandra Jolas Gallery, Jaap Reitman Art
Books, Holly Solomon Gallery, Untitled Gallery, Willard Gallery”. See also: Hock, Beáta, 2001, op.cit., 8. The work can also be compared to Goran Trubljak’s action,
who visited well-known galleries in Paris between 1972-74, and filled out a questionnaire with their directors, with respect to whether they would show his work,
or whether they would accept an exhibition proposal drafted as a text. On this, see: Piotr Piotrowski: In the Shadow of Yalta. Art and Avant-garde in Eastern
Europe 1945-1989, Reaktion Books, London, 2009, 327–330.
24 Gábor Attalai’s letter to Jorge Glusberg, 6 May 1973, in: Hungría 74 en al cayc, Buenos Aires, 1974. The work, finally, was not realised, but instead they exhibited
Attalai’s text. The square form of the marble slab and the painting can be brought into relation with Attalai’s minimalist works employing squares and cubes, which
examined the corners (and being pressed into a corner?), as well as with geometric compositions thematising colour and form contrasts; the motif of the chained
animal that is at once “culprit” and “victim” can be compared to István Harasztÿ’s famous Birdcage (1972), whose description was also presented at the exhibition.
On the Hungarian relations to Cayc, see: Miklós Peternák – Annamária Szőke: Das Morgen is Beweis, in: Subversive Praktiken. Kunst unter Bedingungen politischer
Repression. 60er – 80er / Südamerika / Europa, cat., Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Hrsg. von Hans D. Christ, Iris Dressler, Hatje Cantz, Ostfildern, 2009,
from 129; and, Kutasy, Mercédesz: Cayc története és magyar kapcsolatai [The History of Cayc and its Hungarian Connections], dissertation, ELTE BTK, Institute for
Art History, 2010, and Mercédesz Kutasy’s description of Attalai’s slab presented at the exhibition, Subersive Praktiken.
25 Attalai, just as the majority of his Eastern European contemporaries, never cultivated “Conceptual Art” of “dictionary purity” (Éva Körner). As Attalai himself
put it: “…in Hungary, exact conceptual art did not develop. This artistic branch remained the well-organised monopoly of the Americans and the British throughout.”,
Attalai: Tendenciákról és tendenciáinkról… [On Tendencies and on Our Tendencies…], 1980, op.cit.
26 In his fundamental study on “conceptual art”, István Hajdu discusses Attalai’s map-works in relation to land art: See: Hajdu, István: “Concept Art”, in: HI: Előbb-
utóbb… [Sooner or Later...], 1999, op.cit., 48, 52 (the study was first published: Tájékoztató. Magyar Képzőművészek Szövetsége [Prospectus: Union of Hungarian
Artists], 1975/4, 1976/1, 1976/2).



red – you went out on 1 May, and no matter where you went, everywhere everything was red, red, red.”38 On Attalai’s objects
painted red, Newman-esque colour fields and Yves Klein monochromatics are singularly connected with the unique character-
istics of dadaism, minimal art, Pop Art, body art, and – a politically sensitive, yet analytically natured – conceptualism, or if you
like, “social art” (perhaps social sculpture?). The object proclaimed an artwork disappears by way of a uniquely construed “visual
transfer”, and becomes a painting after painting. The process, at the same time, can also be associated with the phenomenon of
“cultural transfer”, as the transformation from “ready-made” to “red-y made” exemplifies par excellence the creative adapta-
tion of the various art forms and phenomena from the West, and the re-contextualisation suited to the local situation, which
leads to an extraordinarily original result.

We can speak of similar occurrences of “transfer”, when Donald Judd’s or Tony Smith’s “minimalist cubes” become cobble-
stones in the hand of Attalai39, or when the reductive aesthetic of Robert Morris’s felt sculptures takes on a new form within
the relational system of regional folk art.40 Gábor Attalai moved in a particular intellectual middle ground in the seventies, living
in Hungary, compensating for the deficits of an absent institutional system, he built international contacts, – or as he himself put
it – he “operated outwards”. He showed local phenomena within a global context, and his works meant an alternative to the
Western tendencies – of a universal rank. Only a complex art historical treatment can explore the multiple intellectual and
aesthetic layers of Attalai’s immensely multifaceted life oeuvre, and its stylistic and conceptual “transformations”, which would
advance in parallel the proliferation of publications on the conceptual tendencies of the seventies.

Kristine Stiles, for instance, in an exemplary volume in 2010, treated the correspondence of the important American artist,
Carolee Schneemann, in which three letters – among them, an original artwork41 – from Attalai also emerged. As it comes to
light from the text, in 1972, one or two years after his map-transformations and his ironic body art actions, Attalai would have
liked to compile a global archive, or if you will, a world map, of women’s breasts. He also sought out Schneemann with respect
to this, and she was the only one who responded with a few signed nude self-portraits.42

The deficits and absences from Attalai’s dispersed and deficiently documented, ephemeral oeuvre and archive – part of which
was destroyed by the artist himself43– can be recovered from materials emerging from such artist documentation, even if there
is not a great chance of a complete reconstruction of the entire oeuvre. With these traces, Attalai’s network of social connec-
tions might come to light, as well as the correlations and the historical and theoretical framework of his life work, similar in its
near-invisibility to the elusive (“washed out”) picture mentioned in our preface. With the aid of such newly recovered informa-
tion, we might construct a new picture of the art of the entire region and the global era of the “dematerialization” of the artwork.
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38 Dávid Fehér’s conversation with Gábor Attalai, Budapest-Pilisborosjenő, 29 October 2010, ms.
39 At the same time, the cobblestone motif appears in rapid succession with numerous contemporaries of Attalai, in various contexts, for instance, with László
Lakner, Tibor Gáyor, Dóra Maurer, Gyula Pauer, Miklós Erdély, Gyula Gulyás, Sándor Pinczehelyi, and Tamás Szentjóby, etc.; on the phenomenon, see: László Beke’s
1972 slide-show and lecture held at Balatonboglár, entitled Utcakövek és sírkövek [Cobblestones and Gravestones] (see: www.artpool.hu/boglar/1972/720708.html),
as well as Attalai’s statement: Fehér, Dávid, 2011, op.cit., 119–120. The “recycling” of the cobblestone can be considered a local phenomenon, but at the same time
also has an international context – especially in relation to 1968 – e.g., in the oeuvre of Robert Filliou and Joseph Beuys. Kathrin Rottmann discusses the subject,
however, unfortunately, disregarding the Hungarian examples. See: Kathrin Rottmann: Pflastersteine – Dinge im Kontext revolutionärer Ereignisse, in: Katharina Ferus
– Dietmar Rübel (Hrsg.): “Die Tücke des Objekts”. Vom Umgang mit Dingen, Reimer, Berlin, 2009, 73–91.
40 On the correlations to elements of folk art and “minimal textiles” of a “soft” character, see János Frank’s conversation with Gábor Attalai: Frank, János: Attalai
Gábornál [At Gábor Attalai’s], Élet és Irodalom [Life and Literature], 14 June 1969, 8; and reprinted in: Frank, János: Szóra bírt műtermek [Ateliers of Mention],
Magvető, Budapest, 1975, 260–263.
41 One of the versions of Process of Bald, with a Louse-Terrace caption.
42 See: Kristine Stiles (ed.): Correspondence Course. An Epistolary History of Carolee Schneemann and her Circle, Duke University Press, Durham and London,
2010, 194–195, 319–320.
43 “…In the course of my action this morning, 7.36 kg of international fluxus work, mail- and stamp art was obliterated and communally tempered.…” Gábor Attalai’s
letter to László Beke of 28 September 1981 (found in the Artpool archive, and here I owe my thanks to the staff of Artpool for their assistance in the research!)

Attalai’s works thematising the “transfer” phenomenon in diverse ways can also lead to the conceptual series in the oeuvre,
which relate to the question only indirectly. The transfers raise philosophical and visual theoretical questions about the visuali-
sation of temporal and spatial distance, as Attalai himself formulates: “the L-P-C factor is a process that comprises the past, just
as the future”.33 How can the difference between “here it was” and “here it is” be depicted? It is as if this was the question raised
by the “time-works” – date-stamps ordered side by side in space, and sometimes printed over each other (in a comparable
fashion to On Kawara’s work) – as well as by the indigo-copies preserving the memory of profane gestures (e.g., waiting), the
money-frottages that are presented as archaeological finds, and the imprints conserving the traces of the absent human body,
used as a “plate” (Identifications, 1972). Attalai sometimes confronts the imprint of his own face with the identity photo taken
of him, thus enriching the identity-identification problematic with newer (media theory) layers.

The photographic theoretical question of portraying the distance-proximity relational system appears in his 1973 work, entitled
Portrait of Ferenc Hugyecz, collective farm agronomist (for distance and for identity), which does not merely turn the pathos
of Socialist Realism inside-out, but also examines the problematics of disappearance in a genuine way – as László Beke formu-
lated it: “in Attalai’s par excellence ‘photo-like’ series, the visual information that changes with the degree of enlargement […]
has become a function not of time, but of distance. Perhaps not visible, but the action of the photographer is deducible: a
purposeful retreating movement between the individual shots”.34 The man’s head photographed from an ever greater distance
is always enlarged to be an “identity photo” of the same size, becoming increasingly blurry with the growing distance, until it finally
becomes unrecognisably obscure, and disappears in the photographic emulsion. The work, just as Process of Bald, uniquely
consolidates the serial, sequential definition of form in minimalist art35 with the questions of image ontology and media theory
raised by conceptual art, while in more than one sense it also offers an account of the problematics of identity, and beyond this,
with its choice of title, it also renders the socio-political context in which it was made discernible.

Disappearance and evanescence are recurring subjects of the time-concepts (we need think only of the vanishing date-stamps
“behind” the black-and-grey band-sequences), but this problem appears in its most complex form in Attalai’s Red-y Made
series.36 The red colour (employed in a similar spirit also by Mladen Stilinović37 and Boris Mikhailov at the time), sometimes
paired with black – implicating archetypical layers of meaning and political connotations – removes every object and its photo.
Attalai’s monochromy – which raise visual theory and social questions, and can be brought into correspondence with Endre Tót’s
“absent” images – continues the problematic of the Transfer Paintings from a formal and conceptual standpoint, to the extent
that he realises a particular sliding into each other – or, if you like, endless transformation – of local and global contexts, of tra-
ditional image forms and incorporeal art phenomena. The duchampian ready-made concept that fundamentally defined the
artistic trends of the 1960s and 70s, “in the East” becomes red-y made, by way of Attalai’s own play on words. The red colour
– in accordance with the artist’s own personal experience – cloaked every object, every reproduction: “Here everything was
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34 Beke, László: “Fotó/művészet” [Photo/art] (1976) in: BL: Médium/elmélet. Tanulmányok 1972-1992 [Medium/theory: Studies...], Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám
– Intermedia, Budapest, 1997, 58.
35 The work can be compared to László Haris’s Blow-Up 1-2 from the same time (1973). In this photo series, which also brings Antonioni’s celebrated film “into
play”, Haris enlarges a photo of a man all the way until it falls apart into an abstract structure of specks. Likewise, Sol LeWitt examines extraordinarily complexly the
relational systems of movement-motionlessness, distance-proximity, absence-presence in his work paraphrasing Muybridge, which appears as a serial structure akin
to minimal art – and thus to Attalai’s approach also (Sol LeWitt: Muybridge I, 1964).
36 Due to the complexity and significance of the series, it should constitute the subject of a separate study.  Here, I will only refer to the Red-y mades; I will treat
their theoretical and historical correlations in detail in a separate text. (On the earlier literature, see: Gyetvai, Ágnes: Attalai Gábor: “Red-y made az egész világ”
[The Entire World is a Red-y made], Művészet Évkönyv [Art Yearbook], 1978, 235–237.)
37 Attalai’s works recontextualising symbols of despotism, and his uniquely interpreted body art, within the Hungarian context can be compared to certain compo-
sitions from the Pécsi Műhely (Pécs Atelier), while in a regional context are akin to, beyond Stilinović, Raša Todosijević and Rudolf Sikora. Attalai’s works, within
a suitable regional context, have been acquired by the Marinko Sudac collection; see: Područje zastoja / Standstill. Kollekcija Marinko Sudac / Marinko Sudac
Collection, Marinko Sudac, ed., Zagreb, 2011.



2. Negatív csillag / Negative Star, 1970-71
silver print, 202x275 mm

1. Stair Work, 1971
silver print, 215x305 mm



4. Window Object to Reversed Landscape No 1, 1971
silver print, 293x235 mm

3. Window Object to Reversed Landscape No 5, 1971
silver print, 293x235 mm



6. Hugyecz Ferenc, termelőszövetkezeti agronómus portréja
(távolságra és azonosságra) / Portrait of Ferenc Hugyecz,
collective farm agronomist (for distance and for identity), 1973
silver prints, 615x440 mm

5. Keretéből kimosott festmény / Painting Washed Out of its Frame, 1970
silver print, 175x235 mm



8. Transfer Paintings, 1974
Next to the Louvre, Paris
Next to the National gallery, London
Next to the Rijksmuseum, Amsterdam
silver print, paper, 500x530 mm

7. Transferred Black Painting to Paris, 1974
silver print, paper, 500x530 mm



9. Air Work, 1969
C-print, 90x125 mm (240x325 mm)

10. Air Work Triangle, 1969
C-print, 90x125 mm (210x295 mm)



12. Five Liters Black Water, 1969
C-print, 125x90 mm (327x305 mm)

11.Water Sculpture III, 1969
C-print, 125x90 mm (327x305 mm)



14.Warm Object No1, 1970
C-print, 125x90 mm (280x276 mm)

13. Fired Felt Stripe, 1969
silver prints, 125x90 mm each (305x327 mm)



16. Corner Pieces Rustic Felt, 1971
C-prints, 73x128 mm each (200x327 mm)

15. Corner Work, 1970
silver prints, 90x125 mm each (305x327 mm)



18. Cutting of a Wart on my Breast II, 1971
silver print, 180x240 mm

17. Cutting of a Wart on my Breast I, 1971
silver print, 180x240 mm



20. No Air, 1971
silver prints, 75x180 mm each

19. Cutting of a Wart on my Breast III, 1971
silver print, 180x240 mm



22. Én is hülyíthetem magam / Idiotic Manner I, 1973
silver print, 145x195 mm

21. Idiotic Communication, 1973
silver prints, 130x180 mm each



24. Én is hülyíthetem magam / Idiotic Manner III, 1973
silver print, 145x195 mm

23. Én is hülyíthetem magam / Idiotic Manner II, 1973
silver print, 145x195 mm



26. RED-Y MADE, 1975
enamel, offset, paper, 325x335 mm

25. RED-Y MADE, 1974
enamel, offset, paper, 325x335 mm



28. RED-Y MADE, 1974
ink, offset, paper, 325x335 mm

27. RED-Y MADE, 1985
enamel, offset, paper, 325x335 mm



30. RED-Y MADE, 1975
enamel, offset, paper, 325x335 mm

29. RED-Y MADE, 1976
enamel, offset, paper, 325x335 mm



32. Continental Land Work No 4, 1971
collage, 600x615 mm     

31. Continental Land Work No 2, 1971
collage, 600x615 mm



34. Cím nélkül / Untitled, 1972
ink, paper, 325x335 mm

33. Cím nélkül / Untitled, 1972
ink, paper, 325x335 mm



36. Two Days, 1972
ink, paper, 245x345 mm

35. One Day, 1972
ink, paper, 245x345 mm



38. Four Days, 1972
ink, paper, 245x345 mm

37. Three Days, 1972
ink, paper, 245x345 mm
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IV. International Drawing Biennale, Rijeka
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Paris
III. Fal- és Tértextil Biennále, Savaria Múzeum, Szombathely

1975 The 4th British International Graphic Biennale Award Winning Prints, Oxford Gallery, 
Oxford
Portrait of Robin Crozier, Sunderland Art Center, Sunderland
Pictorial History of the Art World, Kansas City Art Institute, Kansas City
Jubileumi Iparművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest
Special Photoworks, Galleria del Millione, Milano
Savaria Museum zu Gast in Graz. Moderne Textilien aus der Sammlung, Künstlerhaus 
Graz
International Documentation, Moderna Museet, Stockholm
Selfportrait as Selfpublication, Galerie im Taxispalais, Innsbruck
Magyar Miniatűr Textilek, Savaria Múzeum, Szombathely

1976 Theorije-Informatie-Praktijk, Akademie Gent
Pan-Conceptuals, Gallery Maki, Tokio
Foto 8c Idea, Galleria Communale d’Arte Moderna, Parma
Expozíció Fotó/Művészet, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan
The Museum of Drawers, Museum der Stadt Solothurn
Protografica, Galerie Prizmat, Krakkó
IV. Fal- és Tértextil Biennále, Savaria Múzeum, Szombathely
V. International Drawing Biennale, Rijeka
Magyar Miniatűr Textilek, MDM Galéria, Varsó
Magyar Kárpit, Rab Rouah,Rabat, Algír – Yahia Galéria, Tunisz – La Maison
Culturelle, Bizerta
Text, Sound, Image, Small Press Festival, Guy Schaeren, Antwerp, Belgium
Modern grafika, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
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1960 Debreceni Tárlat, Déri Múzeum, Debrecen
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Project-Concept-Action, Moravske Galerie, Brno
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