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Halász Károly – Fotómunkák 1971-79
Ifjúkori önarckép – lelépni a képrôl

Egy 1975-ös fotón a fiatal Halász Károly látható fotómûtermi környezetben, amint Vándorbot pöttyös batyuval (1973) címû festményére
támaszkodik. Ezt a képet a mûvészetkritika egy rövid életû, hiperrealista kísérletként tartja számon, és abban az idôszakban készült, amikor
a hatvanas évek újraéledô geometrikus absztrakciója, szín-struktúrák és a konceptuális mûvészet fogalmi kihívásai szinte egyszerre
foglalkoztatják a mûvészt – vagyis a 70-es évek elején. A kép romantikus naturalizmussal megfestett tárgyai, a pöttyös kendô és a ván-
dorbot, aztán a Halász- féle vizuális univerzumban önálló életet kezdtek élni. Azaz, lekéredzkedtek a képrôl, és mint installációs elem,
fotografikus zsáner, feszesre húzott ornamentika, vagy még inkább – egy összegzô pillantással – öndefiníció és sorsképlet lépte túl a fes-
tészet retinális dimenzióit.
1972-ben Halász valóban fogta magát, és elindult nyugatra. „A Fluxus és a koncept nagy demonstrációja elnyelte (…), vándorbotjának ere-
dete nagy bizonyossággal az ismert Joseph Beuys képeslapra megy vissza, amit kis kommentárral kísérve Kasselból a Pécsi Mûhelynek
küldött. Útrakeltem” (kiem.- A.K.)1. 1973 pedig az az év volt, amikor a közeli utazások élményei szinte azonnal tárgyiasult emlékké váltak.
A folyamatos önreflexió ekkor alakítja ki Halászban azt a sajátos idézési technikát is, ami legtöbb akcióját, fotóját és performanszait is ösztönzi.
A Pécsi Mûhely céhes tagjaként az önmeghatározás szándékával bôröndbe pakolja alternatív mûvészi nevelôdésének útjelzô tábláit: Kassák
lapjának, a MA-nak egy számát, a kasseli Documenta katalógusát, Andy Warholt, Perneczky Gézát és hozzá néhány szôlôvenyigét a paksi
kertbôl. Egy régi tükör is kerül a tárgyak közé, talán azért, hogy a foncsorozott felület a felcsapott bôrönd tetejérôl a végtelenre nyíló – azaz
a sehol-nincs – eget tükrözze vissza. Termékeny szûkösség a bôröndben, imaginárius szabadság a tükrözôdésben (Magister Artium –
Egyetemi végzettségeim, 1973-74.).
A vándorlegény hazai mozgáskoordinátáit és sorsbéli determinációját mutatja érzelemmentes felfogásban a Félúton (1973) címû fotogram-
kollázs is. A nézô számára rögzíthetetlen ponton álló iránymutató tábla csak a felkínált alternatívát mutatja meg, a választás lehetôségét
Pécs és Budapest között. A fotóba montázsolt fehér folt egy fotogram – a kasseli Dokumenta belépôjegyének fizikai nyoma –, de mint lenyo-
mat, csak egy ásítóan üres halmaz, indexikus jelként mutat rá a tárgy hiányára.
Halász akkurátusan rendszerezi maga körül a tárgyakat, és nem csak bepakol, hanem ki is csomagolja bôröndjébe rejtett kincseit. Egy pilla-
natra az az érzésünk is támadhat, hogy ez a bôrönd feneketlen; kicsiben megmutatja, miképpen torlódott össze a magyar mûvészet
közelmúltja a kortárs, nyugati mûvészet jelenségeivel a neoavantgárd horizontján.
Halász bôröndje a hetvenes évek elején, a maga személyesre stilizált keretei között ugyanarról szól, amirôl többek között Körner Éva is szót
ejt. A magyar mûvészet rendkívül erôs szellemi potenciáljáról beszél, ami még a 70-es éveket is átjárta, „feldúsította és sûrítette a
párhuzamosan élô szemléleteket.”2 A konceptuális mûvészet elméleti lökést adott a fotózás gyakorlatának felértékelôdéséhez, az pedig
receptív közegre talált a második nyilvánosság fél-underground mûvészeti világában. Halász számára a nyugat-európai és amerikai
mûvészetben való tájékozódás, a nemzetközi trendek letapogatása és privát felhalmozása egyaránt volt életmód, program és technika. Az
élettel áthatott mûvészet gondolata egy nôi tevékenység mögül szólal meg, de önreflektív tezaurálási kísérletnek is lehet tekinteni, amint
az absztrakt mûvészet hôsei befôttként sorakoznak fel a Mini-múzeum/Stelázsi- múzeum/Minimúzeum terv/ Malevics emlékére, (1972-74)
címû installatív fotósorozatában. Halász radikálisabb javaslattal is él 1977-ben, amikor már képek sincsenek, hanem injekciós ampullákra
írja aktuális nemzetközi kedvencei – Linda Benglis, Mario Merz, Marcel Broodthaers,Wolf Vostell, Lucas Samaras, Bruce Naumann, Richardt
Tuttle, Richard Long, Andy Warhol, Robert Smithson, Yves Klein, Rudolf Schwarzkogler, Yoko Ono, Claes Oldenburg, Joseph Beuys, Marcel
Duchamp, Christo – nevét. Halász ad abszurdum érzékelteti, hogy a „nyugati hatás ide mint szérum érkezett, és azt ki-ki a maga égetô
szükségletére használta fel”.3 Körner általános érvényre emeli a hazai képzômûvészet elzárt és periferikus helyzetébôl fakadó azon
állandóját, amivel az „mindenre figyelt a múltban és jelenben (…) ami számára használható volt, akár nyugaton, akár keleten történt (…)
ebbôl homogén, össze nem téveszthetô magyar mûvészet jött létre (..), ebben az értelemben a minimal art nem egyszerûen kockát, hanem



Halász viszonya a televíziózáshoz részint kritikus, részint fogyasztóbarát, és e kétféle nézôi stratégia között idônként a ’vadász’ szerepét is
magára ölti. A TV számára nem csak a geometrikus-absztrakt forma idézése és lebontása,6 vagy a benne futó „adás” illuzionisztikus
valóságelemeinek kritikus geometriává oldása, hanem telekommunikációs eszköz – ablak a világra, élménypótlék. Halász kultúrafogyasztói
minôségében vadászta és rögzítette a telekommunikáció gerjesztette vizuális ingereket, és lehetôleg neutrális tekintettel követte a
mûsorszórás különböz kultúrfokozatain pergô adásokat, a mûvészfilmektôl a focimeccseken keresztül a populáris ismeretterjesztésig.
A naivan politizáló szöveg-rátétbôl (LOVE, HELP) egy másik logikai lépésben térgeometriai formák mozgását követô, fóliára kopírozott mem-
brán lett, ami az 1973-as NSZK-Brazília futballmeccs állóképeire került (Modulált TV, 1972-73). Halász a pozíciójukat hárompercenként vál-
toztató négyzetes hasábok variációit viszi fel az átlátszó felületre, és azokat a televízió képernyôjén futó mozgókép elé helyezi. Ezzel a
kézmûves módon programozott eljárással értelmezi mozgó csoportok véletlen-konstellációit, épületek, tájak vagy arcok közelképeit. A két-
féle médium találkozásából egy olyan virtuális tér keletkezik, ami „bemozdulva” majd az elektronikus mozgóképalkotásban köszön vissza
a nyolcvanas években. Ez a kvázi-automatikus programozásra alapozott képépítési módszer és a személyes jegyeket a mûtôl távoltartó
konstruktivizmus ideája emlékezetbe idézi Halász egy másik nagy tekintélyének, Moholy-Nagynak a mûvész személyiségét kiiktató,
távirányítással készült telefonképeit is.
A televíziós tematika ugyanakkor nem hagyhatta érintetlenül magát a tárgyat sem. Helyesebben, Halász 1971-ben már egy intenzív, média-
kritikai mozdulattal kizsigereli a készüléket. A puszta keretté csupaszított, de funkciójában még felismerhetô dobozba, mint talált tárgyba,
egy égô gyertyát helyez, és kamerájával követi a gyertya elfogyásának állapotait filmen és állóképen. A gyertyagyújtási akció egy teljesen
hétköznapi szituáció felemelése, egy klasszikus értelemben vett fluxus-esemény volt. Halász a mindennapi tárgy felnyitásával egy újfajta
kommunikációs viszonyt kezdeményezett az ágens, a tárgy, és maga az akció között. Innen már csak egy lépés, hogy ô maga kerüljön a
tárgy helyébe. Saját televíziózási gyakorlatán végrehajtott egyszemélyes forradalma során a Privát adás (1975) felvételein a mûvész egy-
szerre lesz magányos mûsorának elôadója, modellje és megfigyeltje.7 Dadaista ízû, minimális cselekvésekkel példázza, mit is lehet egy
tévés dobozzal csinálni: például rá lehet ülni, magzati pózban kényelembe helyezkedni, elaludni, tanácstalanul kinézni belôle, unatkozni.
A kényelmetlenség virtuális oldására Halász további elemmel bôvíti a TV-s repertoárt, amikor különbözô dôlésszögben, egymásra merôleges
helyzetû tükröket helyez a képernyô helyébe. A megnövelt vetítési felületen immár az önmagát fotózó mûvész képe látható, amint a saját
testébôl konstruál végtelen variációkat felmutató élô geometriát.

Ház kilátással – Hommage á Roberts Smithson

A pécsi tanulóéveket és a Pécsi Mûhely kötelékében töltött vándoréveket leszámítva, Halász mindig Pakson élt. Ide született, és ide tért
vissza édesanyjához 1979-ben, ahol a Paksi Mûvelôdési ház népmûvelôje, mindenese lett.8

A manzárdtetôs családi ház a paksi szôlôsdomb alatt áll, szinte hozzátapadva az egykori római limes vonalát adó löszfalhoz, a Duna szint-
je fölött hatvan méterrel. A teraszról a folyót látni, egy valószerûtlenül nagy kiterjedésû lomha víztömeget, ami az atomerômû terepren-
dezése nyomán már nem vet drámai kanyart, mint egykor, hanem lágy ívben fordul egyenesbe, és szabadul meg fehér, kvarcos hordalékától
a szemközti oldalon. A folyó késô nyáron és télen a legszebb, amikor a vize leapad, sodra lelassul, és jól lehet látni a part menti zátonyokat
és a folyó holtágai között elterülô füzekkel és nyárfákkal benôtt szigeteket. A szemközti oldal a maga változatlan nyugalmával ott honol
Halász legelemibb képei között, ahol mindig, minden úgy történik, mint a múlt és a jelen bármely napján. Ez a folyami táj a háttere annak
a fotónak is, amelyen a kút kávájára pakolt bôröndök szólnak rendre, utazásai és megérkezései emlékére . Így az is érthetô, ha ez a „land”
mint „art” nem vált koncepciózusan a tájon és a környezeten elvégzett korrekciók és beavatkozások terepévé, mint a Pécsi Mûhely többi
tagjánál. A szemközti oldalt az esetlegességekkel nem alkudozó élet rendje változtatta kultikus hellyé, ahova az ember akkor hajózik át, ha
arra valami különös oka támad. „Robert Smithson halálára emlékezve Paksnál a Duna partján. A homokpadon spirált ástunk, amiben papírt
és gázolajat égettünk egy borús ôszi délután.” - írja Halász a filmográfiában (Hommage for Robert Smithson, fotóakció, 1973).9

utcakövet vagy pszeudó alakzatot termett; hogy az op art nálunk nem nagyvárosi vízió, hanem a tûrhetetlen elvárásoktól való elszigetelôdés
és a meditatív önképzés eszköze lett (…), hogy a magyar pop art nagy amerikai elôdjéhez képest nem ejtôzött, hanem keményen gyûlölt
és kritizált – szóval minden anyagot sajátosan használt fel.”4

Mi történik a pop art-tal Halász kezén Magyarországon, ahol Warhol Brillo-dobozainak és a sztárkultusznak nem volt igazán ekvivalense a
mûvészeti fogyasztás oldalán? Warhol szenvtelen tekintetét és használatukban elhasználódott képeit a nyilvánosság helyett Halász inkább
csak a mûvészet, a vizuális kísérletek önmagára reflektáló közegében gyakorlatoztathatta. A személytelenség és távolságtartás meg amúgy
is idegen az alkatától. Warhol szitanyomatainak kisajátítása (egy féltve ôrzött Warhol- katalógus belsô oldalának reprodukciójáról van szó)
nála így nem kritikus és hûvös formában történik, hanem egy tárgy-együttes csendéletté formálásában. Háromféle felület kerül egymás
mellé: a reprodukció reprodukciója (s ez logikusan valami eredeti megoldást jelez), a tükörben visszatükrözôdô valóságdarab, és egy, a
környezet objektív képhez kötôdô természet-kivágat. Ezekben a képviszonylatokban Warhol acélossá keményedett virágai a „valódi” fû
közelségétôl felpuhulnak, akárcsak Marilyn Monroe ikonikus portréja a tükörben látszódó véletlen látvány (egy fa lombjának tükrözôdése)
mellett. Halász úgy szeret foglalkozni a látvány megkonstruálásával illetve a médium sajátosságaival (anyag, fény, felület, tükrözôdés, transz-
parencia), hogy azokat valamiféle lírai, elbeszélô jelleggel is felruházza. Nehezen kiiktatható számára a tárggyal és a témával kapcsolatos
esztétikai ingereinek személyessé oldása, miközben folyamatosan a fotografikus kép formanyelvének jelentéstani és tárgyi karakterének
összecsúsztatásával kísérletezik.

Halász az elvont rendszerek szeretetét a Lantos Ferenc vezette Pécsi Mûhelyben tanulhatta meg. Ez az alapvetôen racionális, az avantgárd
ízléspreferenciái szem elôtt tartó világlátás jól megfér a geometria egzaktságát, a modernizmus tiszta közömbösségét kikezdô konceptu-
alizmus egyéni megoldásaival. Nemcsak hogy jól megférnek, hanem, mintha Halászban két alak munkálna egyszerre; egy csendes, akire
ha idônként rátör letehetetlen közép-kelet-európai identitása, olykor hajlik a melankóliára. A másik alakban egy gôzgép diktálja az iramot,
miáltal festékbe mártott lábbal, szobányi vásznakon képes maratoni távolságokat lejárni. Anélkül, hogy anakronisztikus igyekezetté válna,
a „mindent kipróbálni” attitûdje mai napig áthatja Halász mindennapjait. Legújabb munkáin éppenséggel az látszik, hogy a technikai sok-
szorosíthatóság auravesztéssel járó félelmeit messzire kerülve, mindenféle nehézség és kétely nélkül váltott az olaj-vászon festészetrôl digi-
tális képalkotásra és a komputeres printre, miközben mindvégig megôrizte a Mecseki Ércbányászati Vállalat egykori dekoratôreként mélyen
beégett mozdulatait. Például akkor, amikor legújabb kiállításán a ’MIKOR’ ’MIÉRT’ kérdéseket kanyarítja ki egyetlen mozdulattal a fekete
fóliából. A közlésvágy is olyan intenzív maradt, mint amikor 1971-ben elôször került a TV-képernyôre került a LOVE felirat.5

Beköltözik a tévébe

Halász Károly személyében a jelenkori magyar mûvészet egy meglehetôsen szokatlan alkata áll elénk. Olyasvalaki, akiben a dolgokat rend-
szerezô és elemzô figyelem és a test szemérmesen kezelt kultusza folyamatos párbeszédet folytat egymással. A mediális sokszínûségben
megnyilvánuló érdeklôdés – ez idô tájt aktuálisan op art és minimal art, land art és body art, de találóbb, ha mindezt, valamiféle tapaszta-
lati úton kiterjesztett, modellszerû koncept-valóságnak nevezzük – nem a széttartó figyelem rögzítései, hanem ugyanannak a hajtóerônek
különbözô formákban való megnyilvánulásai, amelyek közös nyelve a fotózás kiterjesztett gyakorlata lesz.
Halász elkezdi alkalmazni a geometrikus absztrakció általa kidolgozott, laza sorozatokká rendezôdô formakészletét. Azt is mondhatnánk,
hogy az egész rendszer valahonnan ’gellert’ kap, mert azok a pengeéles vonal- és térviszonylatok, matematikai tisztaságú négyzet- és
kocka-modulációk, amelyeket Halász a vásznon fehér háttérbôl feketével hasít ki, most átkerülnek a TV-képernyôjére, és az azon futó mûsor
benyomásszerû véletlenjeit rendezô szûrôvé válnak. A négyzetes hasábok képezte mozdulat- variációk a konstruktivizmustól örökölt rá-
csozat, úgyis, mint elméleti tartószerkezet – túllépnek a kereten, és ha monumentális módon nem is az univerzumig, de egy másik médi-
umig tágulnak. A gondolatmenet két pontján a Modulált TV és a Privát adás sorozatai állnak.
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Károly Halász – Photoworks 1971-79
Portrait of the artist as a young man – stepping out of the picture

A photo from 1975 shows the young Károly Halász in a photo studio setting leaning on his 1973 paintingWalking Staff with Polka-dot Bundle
(Vándorbot pöttyös batyuval). This painting, from a period when Halász was preoccupied with the reviving geometric abstraction of the
1960s, colour structures and the challenges posed by conceptual art, is regarded by art critics as an ephemeral, hyper-realist experiment.
The romantic naturalism of the objects, the polka-dot kerchief and the walking staff, then took on lives of their own in Halász’s visual uni-
verse. They asked to be allowed to step out of the picture, going beyond the retinal dimensions of painting, to become installation elements,
a photographic genre, tightly-knit ornamentation or even more frequently self-definition and a destiny formula.
In 1972, Halász left Hungary for the West. “He became absorbed in the great demonstration of Fluxus and concept art […]; the origins of
his walking staff most probably go back to Joseph Beuys’s well-known postcard, which he sent to the Pécs Studio from Kassel with a short
note: I have taken the road.”1 The following year, 1973, saw these travel experiences manifest themselves almost immediately into objecti-
fied memories. This was the period when his continuous self-reflection shaped his characteristic quotation technique, which inspired most
of his activity, photos and performances.
As a member of the Pécs Studio Guild, and with self-definition his objective, Halász packed a suitcase with the sign-posts of his alterna-
tive path to artistic education: a copy of Lajos Kassák’s journal “MA” (Today), the catalogue of the Kassel Documenta, Andy Warhol and Géza
Perneczky, and some vine shoots from his garden in Paks. He also packed an old mirror, perhaps so that the silvered surface sitting on top
of the contents of the suitcase could reflect the sky that opens into the infinite – that is, into nowhere – when he opened the suitcase.
A fertile meagreness in the suitcase, imaginary freedom in the reflection (Magister Artuim – Egyetemi végzettségeim – My University
Qualifications, 1973-74.).
The coordinates of this itinerant journeyman and the determination of his destiny are shown in Halfway (Félúton), his emotion-free photo-
gram collage of 1973. The sign-post that stands at a point that is impossible for the observer to determine shows only the possible alter-
natives: Pécs or Budapest. The white spot montaged in the photo is a photogram – a physical trace of the entrance ticket to the Kassel
Dokumenta – but as an imprint, it is only a null set, referring to the absence of the object as an indexic sign.
Halász arranges the objects around him meticulously, and not only packs the treasures in his suitcase but also unpacks them. For a brief
moment we have the feeling that this suitcase is bottomless, and shows in miniature how the recent past in Hungarian art became con-
gested with the phenomenon of western art on the neo-avantgarde horizon.
In the early 1970s, Halász’s suitcase – personally stylised – demonstrated a phenomenon that was discussed by many people, including
art historian Éva Körner. It speaks of the extremely strong intellectual potential of Hungarian art, which permeated even the 1970s, “enrich-
ing and concentrating the approaches that existed simultaneously”.2 Conceptual art gave a theoretical impetus to the increase in appreci-
ation of the practice of photography, which, in its turn, funded its receptive public in the semi-underground art world of secondary publicity.
For Halász, discovering and keeping track of Western European and American art and identifying and privately accumulating international
trends was at one and the same time a way of life, a programme and a technique. The idea of life permeated with art is apparent when a
female activity is shown or alluded to, but it can also be seen as a self-reflective experiment in accumulation, as the heroes of abstract art
line up like jam jars in the installation photo series Mini Museum / Shelf-Museum / Museum Project / To the Memory of Malevich (1972–74)
(Mini-múzeum / Stelázsi-múzeum / Minimúzeum terv / Malevics emlékére). In 1977, Halász made a more radical proposal, where there are
not even any images: he writes the names of his favourite international artists – Lynda Benglis, Mario Merz, Marcel Broodthaers, Wolf
Vostell, Lucas Samaras, Bruce Nauman, Richard Tuttle, Richard Long, Andy Warhol, Robert Smithson, Yves Klein, Rudolf Schwarzkogler, Yoko
Ono, Claes Oldenburg, Joseph Beuys, Marcel Duchamp and Christo – on injection ampoules. Halász suggests ad absurdum that “the impact
of Western art came here as a serum, and everybody used it to satisfy their own burning needs.”3 Körner generalises the permanent nature
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Robert Smithson 1973. július 20-án halt meg repülôbalesetben, amikor a texasi Amarillo Ramp terepszemléjérôl tért vissza.10 Az íróként és
esszéistaként induló Smithson nagy fordulata a 60-as évek közepére tehetô, amikor addigi, beltérben (saját koncepciójában: non-site) alkal-
mazott elképzelésit kültérbe transzponálva, nagyszabású, a szobrászati tér felnyitását megcélzó tervbe kezdett. Smithson neve, némi zsur-
nalizmussal, egyet jelent az 1970-ben emelt Utah állambeli Nagy Sós Tó partján emelt Spiral Jetty-vel. Az antikvitás és a régi kultúrák álta-
la mélyen tisztelt hatalmas, fragmentált monumentumai lebegtek a szeme elôtt, amikor 6500 tonna bazaltból és földbôl létrehozta a 460
méter hosszan tóba nyúló mólót. Azután, hogy a víz többször is elárasztotta, föld és moha nôtte be a köveket, a Spiral Jetty ma is áll, mint
egy homályos eredetû rítusokra utaló kultikus építmény.
Halászt megrendítette kortársa halála, akinek a Spiral Jetty-hez készített szöveges munkáját ugyancsak az 1972-es kasseli Documentán
látta.11 Egy közép-kelet-európai mûvész számára a Smithsonéhoz hasonló grandiózus gesztusok gyakorlására sem apparátus, sem a
lehetôségek amerikai méretû tágassága és szabadsága nem állt rendelkezésére. Az azonosság tudatának egyetlen közös pontja a forma
és az akció arányos kicsinyítésben elvégzett megismétlése lehet. Mi mással idézhette volna meg Halász Károly 1973-ban Smithson
szellemét, mint a spirális móló rituális újraalkotásával és felgyújtásával, amibe beledolgozhatta saját életének nyersanyagait, a dunai tájat,
a vidéki élet szigetét és a vándorlás magányát.

Gondolatban újra a régi fotóra kerülve, úgy tûnik, hogy 1975-re készen áll a mûvészeti ipart hivatásszerûen ûzô vándorlegény figurája,
amint egy adott pillanatban, eszközei minimumával, a saját testével és a márkajellé vált fekete pöttyel hirdeti magát . A kép címe:
Melankólia, ábrándozó mûhelyfotó – világosság és sötétségviszonylatokkal. Halász az egyik kezével valóban támaszkodik, a másik kezét a
képbeli boton nyugtatja. A könyöklô kar mozdulata a valóságostól, a támaszkodó másik kar fiktív valóságáig ér, amennyiben a bot, mivel
festve van, csak a gondolat támasztéka lehet. Az ilyesfajta illuzionizmus, a valóság elemeinek szintaktikai csúsztatásai egyébiránt idegenek
Halász mûvészetétôl. Ha mégis alkalmazza ôket, akkor bizonyára valamit közölni szeretne általuk. A búsuló juhász iróniát sem nélkülözô
magyaros hangulatlírájára Halász a saját test médiumán keresztül konstruálja meg a maga mûvész egóját, ami tárgyakban és fotóban a
kimozdulás- elmozdulás fogalmi lehetetlenségét, a vándorlás paradoxonát mutatja fel. Ami marad, az egy meglehetôsen jellegzetes közép-
európai portré. Mélabú tragédia nélkül, fegyelem keménység nélkül, koncentráltság erôlködés nélkül, és valami régi, talán a gyerekkorból
átmentett ôszinte hit abban, hogy az a kevés, amit meg lehet valósítani az életben, az az útrakelés – haladás - megérkezés viszony-
lagossága közé szorított életmû maga.

1 Aknai Tamás: A Pécsi Mûhely. Pécs, Jelenkor, 1995. 69.
2 Körner Éva: Milyenek is voltak azok a hatvanas évek? 1991/8 – 9 – 10. sz. (8-9.) In: Körner Éva: Avantgárd izmusokkal - és izmusok nélkül. Válogatott cikkek és tanulmányok.
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2005. 432-441.
3 Körner Éva: Az abszurd mint koncepció. Jelenetek a magyar koncept art történetébôl. I.m. 421.
4 Ld. 2. jegyzet 439.
5 ¿WHY – PERCHÉ – NEDEN – MIÉRT? Kiállítás, HattyúHáz Kortárs Mûvészeti Galéria, Pécs, 2009. április 4-22.
6 Perneczky Géza: A korszak mint mûalkotás. Bp., Corvina, 1988. 80-83.
7 A munkában közremûködött Géber Sándor és Szôke Attila, Halász munkatársai a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál (Halász Károly közlése).
8 Ebben a minôségében vezetett képzômûvészeti csoportokat, nyaranként a paksi Vizuális Kísérleti Alkotótelepet, amelynek bázisán hozta létre a Paksi Képtárat 1991-ben.
9 „For Robert Smithson” Reprodukálva: Halász Károly: privát adás 1967-1993 (Katalógus. Szerk.: Szabó Júlia). Balassi Kiadó, Budapest, 1995.
10 Michael Kimmelman: Sculpture From the Earth, But Never Limited by It. New York Times, June 24, 2005. www.nytimes.com/2005/06/24/arts/design/24kimm.html
11 Halász hazatérve levelet írt Robert Smithson-nak, hogy a Spiral Jettyrôl kérjen bôvebb információkat. A mûvész személyesen válaszolt, és egy eredeti diapozitívot, és három – a munkái-
val foglalkozó - Artfórumot küldött Halásznak (Halász Károly közlése.)Angol
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Halász’s attitude to television is both critical and viewer friendly, and occasionally he also takes on the role of hunter somewhere between
these two viewer strategies. To him, TV is not only a citation and deconstruction of the geometrical abstract form,6 or the dissolution of the
illusionist elements of the reality of the “transmission” into a critical geometry; it is also a communication tool – a window on the world, a
substitute for personal experience. As a consumer of culture, Halász hunted for and recorded visual stimuli excited by telecommunication,
and with as neutral a gaze a possible, followed programmes on the various levels of culture in television broadcasting, from art films to
football matches, to popular science programmes. In another logical step, the naively political text (LOVE, HELP) becomes a membrane on
foil recording the movement of spatial geometrical forms, which was mounted on the still images of a 1973 football match between
Germany and Brazil (Modulated TV, 1972-73). The square prisms change their position every three minutes and Halász transposes their
variations onto the transparent surface and puts them in front of the moving image on the TV screen. With this manual programming
method, he interprets the accident-constellations of moving groups of objects: close-ups of buildings, landscapes and faces. The meeting
of these two types of media produces a virtual space that is to come back ‘blurred’ in the electronic image-making of the 1980s. This
method of image construction based on quasi-automatic programming, and the constructivist idea of keeping personal features out of the
piece, recall the work of another artist highly regarded by Halász – the telephone pictures by László Moholy-Nagy (1895–1946) that elimi-
nate the person of the artist.
The television theme also necessarily affected the object. To be precise, as early as 1971 Halász was already disembowelling the TV set
with a powerful gesture of media criticism. The set is reduced to a bare shell but is still recognisable as a TV, and Halász places burning
candles in it and records on moving and still images the state of the candles as they burn down. The act of lighting the candles is the ele-
vation of an ordinary everyday situation, a classic Fluxus event. By opening up an everyday object, Halász initiated a new type of commu-
nicational relationship between the agent, the object and the act itself. From here, it is only a small step for Halász to replace the object
with himself. During his one-man revolution against his own practice of watching television, in Private Transmission (1975) the artist is
simultaneously the performer, the model and the subject of the programme.7 He demonstrates with minimal, Dadaist-like movements what
can be done with the outer shell of a television: you can, for example, sit on it, settle into the foetal position, go to sleep, look out of it help-
lessly, or be bored. In order to relieve the discomfort virtually, Halász extends the TV’s repertoire by positioning mirrors set at right angles
to each other and slanted at various angles in place of the screen. Only the image of the artist photographing himself appears on this
enlarged projection surface, as he uses his own body to construct endless variations in living geometry.

House with a view – Homage to Robert Smithson
Károly Halász was born in Paks and, apart from the years he spent studying in Pécs and those spent as the Pécs Studio’s travelling itiner-
ant, he has always lived there. He returned there to live with his mother in 1979, and became an educator and general factotum at the Paks
Cultural Centre.8

The small house with a mansard roof stands under the vineyard hill in Paks, almost attached to the loess wall that was once part of the
Roman limes, 60 metres above the Danube. From the terrace there is a view of the river, an improbably huge mass of water which, fol-
lowing the landscaping for the nuclear plant, no longer follows its once dramatically curved course but straightens out in a gentle bend and
deposits its white, quartziferous alluvium on the opposite side. The river is at its most beautiful in late summer and in winter, when water
levels are low and it flows more slowly, and the sandbanks along the side and the islands between the backwaters with their willows and
poplars are visible. The opposite side with its unchanging peacefulness is among the most essential of Halász’s images, where everything
always happens just the same as it always has, on any given day in the past and the present. This river landscape also forms the back-
ground of the photo where suitcases on the lip of a well speak of Halász’s journeys and arrivals. From this it can be seen that this “land”,
as “art”, did not become an area for conceptual corrections and interferences performed on the land and the surroundings, as it did in the
case of other members of the Pécs Studio. The opposite side was turned into a cultic place by a way of life that does not concede to the
accidental, a place where you go in a boat only when you have reason to do so. “Remembering the death of Robert Smithson, on the banks
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of Hungarian art that comes from its isolation and peripheral position, saying that “it paid attention to everything, in both the past and the
present […] that it could potentially use, whether it happened in the West or the East […] and from this, a homogeneous, unmistakably
unique Hungarian art emerged […]. In this sense, minimal art created not merely a cube but a cobblestone or a pseudo form. Here, op art
was not a grand metropolitan vision but a tool for self-isolation from unbearable expectations and for meditative self-education […]; as
opposed to its great American predecessor, Hungarian pop art did not digest but gave voice to hate and criticism – in other words,
Hungarian art used the material in its own particular way.”4

What happened to pop art in the hands of Halász in Hungary, where Warhol’s Brillo Boxes and cult status had no real equivalent in terms
of art consumption? Rather than using them in public, Halász could only use Warhol’s dispassionate gaze and worn out images in the medi-
um of art and self-reflective visual experiments. Impersonality and distance keeping were alien to his character, anyway. For Halász, the
appropriation of Warhol’s screen prints (the reproduction of a page of a Warhol catalogue that he valued highly) was not a cold, critical act,
but the shaping of a group of objects into a still life. Three types of surfaces are juxtaposed: the reproduction of a reproduction (logically, a
form of originality), a piece of reality reflected in a mirror, and a piece cut from an objective image of nature. In these visual relations
Warhol’s iron-hard flowers become softened by the proximity of the “real” grass, just as Marilyn Monroe’s iconic portrait does beside the
foliage of a tree reflected in the mirror. Halász likes to engage in constructing the image and in the characteristic features of the medium
(material, light, surface, reflection, transparency) in a way that also enables him to give them a narrative character. It would be hard for him
not to transpose onto a personal level the aesthetic stimuli of his object and theme, while constantly experimenting with the merging of the
semantic and objectual character of the language of forms of photographic image.
The Pécs Studio, under the direction of Ferenc Lantos, gave Halász the chance to learn the love of abstract systems. This essentially rational
world view, with its characteristic preference for the avantgarde, is in complete harmony with the individual solutions of conceptualism,
challenging the exactness of geometry and the sheer indifference of modernism. Not only are they in full harmony, it is almost as if two
forms were at work in Halász: a quiet form that is sometimes carried away by his innate Central-Eastern European identity and sometimes
inclined to melancholy, and a form that is propelled by a steam engine, in which he can walk a marathon with feet dipped in paint on room-
sized canvasses. Without becoming anachronistic, Halász’s attitude of “experimenting with everything” is still there in his everyday life and
work. His latest works show that, without fear of a loss of aura due to the technical reproduction, he exchanged oil and canvas for digital
images and computer print without doubt or difficulty, while still preserving the gestures that he once used when he was in charge of deco-
rating the offices and rooms for special events at the Mecsek Ore Mining Company, an example of which is when, with a single movement,
he cuts the questions ‘WHEN’ and ‘WHY’ out of black foil in his most recent exhibition. His desire to communicate is also just as strong
today as it was in 1971, when the world LOVE appeared on the television screen for the first time.5

Moving into television
Károly Halász presents a unique form of Hungarian contemporary art. In him, systematic arranging and analysis is in continuous dialogue
with a chaste cult of the body. His interests are reflected in the use of a wide range of media – these days, op art and minimal art, land art
and body art, but it would be more appropriate to call all this a model-type concept – reality expanded in an empirical way – they are not
the recordings of a divergent attention, but the manifestations of the same propelling power whose common language is the extended prac-
tice of photography.
Halász begins to use the forms of geometrical abstraction that he had worked out and that now arrange themselves in loose sequences.
In fact, the entire system ricochets, because the razor-sharp relations in line and space and the modulations of square and cube that Halász
cuts out of a white canvas with black paint are now transposed to the TV screen and become the filters that arrange the programme’s
impression-like chance events. The gesture-variations of the square prisms and the grid inherited from constructivism (also a theoretical
framework) step beyond the frame and expand, not monumentally to the universe, but to another medium. At the two extremes of this chain
of thought are the series of Modulated TV (Modulált TV) and Private Transmission (Privát adás).
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of the Danube at Paks. We dug a spiral in the sand shelf, and burnt paper and fuel oil in it on a gloomy autumn afternoon,” Halász writes
in the filmography Homage to Robert Smithson, photo act, 1973.9

Robert Smithson died in an air crash on 20th July 1973 returning from a field trip to Amarillo Ramp in Texas.10 Smithson began his career
as a writer and essayist, but took a major turn in the mid-1960s, when he transposed the concepts he had until then used for interior space
(his term: non-site) to exterior space, and began a large-scale project to open up sculptural space. Smithson’s name, to use the language
of newspapers, is synonymous with his earthwork sculpture Spiral Jetty, constructed in 1970 on the shore of the Great Salt Lake in Utah.
These fragmented monuments of the antiquity and ancient cultures he respected so deeply were the archetypal models for Smithson, when,
from 6500 tons of basalt and earth, he built the pier that reaches 460 metres across the lake. After several inundations, the stones became
covered with earth and overgrown with moss but Spiral Jetty is still there, like a cultic construction alluding to rites of obscure origins.
Halász was greatly affected by the death of his contemporary. He had seen the text Smithson wrote as a study for Spiral Jetty at the Kassel
Documenta in 1972.11 For an artist who lives and works in Central-Eastern Europe, gestures like those of Smithson are impossible, as
neither the apparatus nor the American vastness and freedom of possibilities exists. The only common point where an awareness of iden-
tification with the American artist can become manifest is in repeating his act, scaling it down proportionately. What could have been a
more appropriate way for Halász to invoke Smithson’s spirit than the ritual act of reconstructing and setting fire to his pier, including in the
work the raw materials of his own life, the Danube landscape, the island of life in the countryside and the solitude of wandering?

To return once more to the old photo from 1975, it seems that by then the character of the itinerant journeyman plying his trade as a pro-
fession was already complete, advertising himself at any given moment using the minimum of tools: his body and the black dot that became
his logo. The title of the photo is Melancholy, a studio photo in reverie – with relations of light and darkness (Melankólia, ábrándozó mûhely-
fotó – világosság és sötétségviszonylatokkal). Halász is indeed leaning on the picture with one elbow, but his other hand is resting on the
walking staff in the painting. The gesture of the arm whose elbow is resting on the painting extends from the real to the fictitious reality of
the other arm, since as it is painted the staff can only be a support for thought. This kind of illusionism, the syntactic dislocations of the
elements of reality, are otherwise alien to Halász’s art. When he decides to use them, though, he does so with an intent to say something
specific. Through the medium of his own body, Halász constructs his own artistic ego on the basis of the typically Hungarian lira of the sad
shepherd, which is not without an element of irony. Through the objects and photos, this demonstrates the impossibility of moving out or
of moving away – the paradox of wandering. What remains is a typically Central-European portrait. Melancholy without tragedy, discipline
without severity, concentration without exertion, and an old, honest faith, perhaps preserved from his childhood, in the fact that the little
that can be achieved in life – squeezed in between the relativity of setting out, progressing and arriving – is the oeuvre itself.

1 Tamás Aknai: A Pécsi Mûhely (Pécs Studio). Pécs, Jelenkor, 1995. p. 69.
2 Éva Körner: Milyenek is voltak azok a hatvanas évek? (What were those 1960s really like?) 1991/8–9–10. (8-9.) In: Éva Körner: Avantgárd izmusokkal - és izmusok nélkül. Válogatott
cikkek és tanulmányok. (Avant-garde with and without ‘isms’. Selected articles and studies.) MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (Art History Research Institute of the Hungarian
Academy of Science), Budapest, 2005. 432-441.
3 Éva Körner: The absurd as a concept. Scebes from the history of Hungarian concept art. Op. cit. 421.
4 See fn 2. 439.
5 ¿WHY – PERCHÉ – NEDEN – MIÉRT? Exhibition, HattyúHáz Kortárs Mûvészeti Galéria (Gallery of Contemporary Art), Pécs, April 4-22, 2009.
6 Géza Perneczky: A korszak mint mûalkotás (The age as a work of art). Bp., Corvina, 1988. 80-83.
7 Sándor Géber and Attila Szôke, Halász’s colleagues at the Mecseki Ércbányászati Vállalat also contributed to the show (source: Károly Halász).
8 In this capacity he taught art courses, and every summer organised the Artists’ Colony for Visual Experiments (Vizuális Kísérleti Alkotótelep), which became the basis for the Paks Picture
Gallery (Paksi Képtár) in 1991.
9 “For Robert Smithson” Reproduced: Károly Halász: Private Transmission 1967–1993 (Catalogue. Ed.: Júlia Szabó). Balassi Kiadó, Budapest, 1995.
10 Michael Kimmelman: Sculpture From the Earth, But Never Limited by It. New York Times, June 24, 2005. www.nytimes.com/2005/06/24/arts/design/24kimm.html
11 On his return home from the Documenta, Halász wrote a letter to Robert Smithson asking for more information about Spiral Jetty. Smithson answered him personally, sent Halász three
slides and also asked his gallerist to send Artforum to Halász regularly for three years (Source: Károly Halász.)



2. Kísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján/
Experiments based on the writings of László Moholy-Nagy II, 1971
Silver Print, 180x240 mm

1. Kísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján/
Experiments based on the writings of László Moholy-Nagy I, 1971
Silver Print, 180x240 mm



4. Kísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján/
Experiments based on the writings of László Moholy-Nagy IV, 1971
Silver Print, 180x240 mm

3. Kísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján/
Experiments based on the writings of László Moholy-Nagy III, 1971
Silver Print, 180x240 mm



6. LOVE II, c1937
Akció az MTV Hét címû politikai mûsorához, Pécs, munkásszálló/
Action for the political programme MTV Hét (The Week), Pécs, workers’ hostel, 1971
Silver Print, 180x240 mm

5. LOVE I, c1937
Akció az MTV Hét címû politikai mûsorához, Pécs, munkásszálló/
Action for the political programme MTV Hét (The Week), Pécs, workers’ hostel, 1971
Silver Print, 180x240 mm



8. Pszeudó videó/Pseudo Video II, 1975
Silver Print, 180x240 mm

7. Pszeudó videó/Pseudo Video I, 1975
Silver Print, 180x240 mm



10. Pszeudó videó/Pseudo Video IV, 1975
Silver Print, 180x240 mm

9. Pszeudó videó/Pseudo Video III, 1975
Silver Print, 180x240 mm



12. Privát adás/Private Transmission II, 1974
Silver Print, 180x240 mm

11. Privát adás/Private Transmission I, 1974
Silver Print, 180x240 mm



14. Privát adás/Private Transmission IV, 1974
Silver Print, 180x240 mm

13. Privát adás/Private Transmission III, 1974
Silver Print, 180x240 mm



16. Modulált televízió/Modulated Television II, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

15. Modulált televízió/Modulated Television I, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



18. Modulált televízió/Modulated Television IV, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

17. Modulált televízió/Modulated III, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



20. Modulált televízió/Modulated Television VI, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

19. Modulált televízió/Modulated Television V, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



22. Modulált televízió/Modulated Television VIII, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

21. Modulált televízió/Modulated Television VII, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



24. Modulált televízió/Modulated Television X, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

23. Modulált televízió/Modulated Television IX, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



26. Modulált televízió/Modulated Television XII, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

25. Modulált televízió/Modulated Television XI, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



28. Modulált televízió/Modulated Television XIV, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm

27. Modulált televízió/Modulated Television XIII, 1972-73
Silver Print, 180x240 mm



30. Andy Warhol a paksi kertben/Andy Warhol in the Paks Garden II, 1973
Silver Print, 180x240 mm

29. Andy Warhol a paksi kertben/Andy Warhol in the Paks Garden I, 1973
Silver Print, 180x240 mm



32. Performansz/Performance II, 1974
Silver Print, 180x240 mm

31. Performansz/Performance I, 1974
Silver Print, 180x240 mm



34. Performansz/Performance IV, 1974
Silver Print, 180x240 mm

33. Performansz/Performance III, 1974
Silver Print, 180x240 mm



36. Performansz/Performance VI, 1974
Silver Print, 180x240 mm

35. Performansz/Performance V, 1974
Silver Print, 180x240 mm



38. ‘Munka’ - performansz/‘Work’ - Performance, Miskolc, 1979
Silver Print, 130x180 mm

37. Privát adás az MTV pécsi stúdiójában/Private Transmission in MTV’s Pécs Studio, 1975
Silver Print, 180x240 mm



40. ‘Munka’ - performansz/‘Work’ - Performance, Miskolc, 1979
Silver Print, 130x180 mm

39. ‘Munka’ - performansz/‘Work’ - Performance, Miskolc, 1979
Silver Print, 130x180 mm



42. ‘Munka’ - performansz/‘Work’ - Performance, Miskolc, 1979
Silver Print, 130x180 mm

41. ‘Munka’ - performansz/‘Work’ - Performance, Miskolc, 1979
Silver Print, 130x180 mm



44. Robert Smithsonért/For Robert Smithson II, Paks, 1973
Silver Print, 1000x700 mm

43. Robert Smithsonért/For Robert Smithson I, Paks, 1973
Silver Print, 1000x700 mm



46. Robert Smithsonért/For Robert Smithson IV, Paks, 1973
Silver Print, 1000x700 mm

45. Robert Smithsonért/For Robert Smithson III, Paks, 1973
Silver Print, 1000x700 mm



48. MA/documenta 5, 1973
Silver Print, 180x240 mm

47. Bôröndfotók, utazásom emlékére/Suitcase Photographs in Remembrance of a
Journey, Paks, 1973
Silver Print, 1000x700 mm



HALÁSZ Károly

EEggyyéénnii  kkiiáállllííttáássookk  ––  vváállooggaattááss//SSoolloo  EExxhhiibbiittiioonnss  ––  sseelleeccttiioonn

1967 Ércbányász Klub, Pécs
1969 Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest (Ficzek Ferencel)
1971 Kisgaléria, Pécs
1974 Ságvári Klub, Pécs
1977 Csiky Gergely Színház, Kaposvár
1979 Molnár Béla Ifjúsági Ház Galéria, Miskolc

Ifjúsági Ház Galéria, Pécs
1980 Újpesti Mini Galéria, Budapest
1981 Dráva Múzeum, Barcs
1980 István Király Múzeum, Székesfehérvár
1983 Tóparti Galéria, Boglárlelle
1984 Ferencvárosi Pincetárlat, Szakszervezetek Mûvelôdési Háza, Budapest; Atelier Perneczky, Köln
1986 Mûvelôdési Központ Galéria, Baja
1987 Galerie A.C. Lony, Giesen
1988 Dorottya Utcai Galéria, Budapest
1989 Pécsi Galéria, Pécs; Városi Galéria, Szekszárd; Mûvész Klub, Szombathely
1992 Künstlerhaus Bethanien, Berlin (Bukta Imrével és Szirtes Jánossal)
1993 Fészek Galéria, Budapest (Franco Daganival)
1994 Privát adás 1971-1994. (gyüjteményes kiállitás) Városi Mûvelôdési Ház, Paks

Töredékek 1964-1994. Paksi Képtár, Paks
2000 Taposott képek, Kiscelli Múzeum, Budapest
2002 Privát Adás - Modulált Televízió, 1971-1975. Fregatt Art Galéria, Budapest
2003 Halász Károly, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza, Budapest 
2004 Szigetek (performance), Közelítés Galéria, Pécs
2006 Halász Károly 1983-2006. Városi Mûvelôdési Központ, Paks
2009 Why-Percé-Neden-Miért (kiállítás-performance), Közelítés Galéria, Pécs

Csoportos kiállítások – válogatás/Group exhibitions – selection

1967 Képzômûvészkörök Országos Kiállítása, Szeged
1969 Pécsi Mûhely, Pincegaléria, Pécs
1970 Pécsi mûvészek, Zwickau
1971 Dunamenti Fiatalok találkozója, Paksi Képtár, Paks
1972 Pécsi Mûhely és Haraszty István, Kápolnamûterem, Balatonboglár,
1973 Kép-Tárgy-Akció, Pécs-Tettye

Pécsi Mûhely 1973. Kápolnamûterem, Balatonboglár.



1993 Mi kelet franciák, Magyar Mûvészet 1981-1989. Csók István Képtár, Székesfehérvár
1995 Weihnachtsaustellung, Galerie Gaudens Pedit, Lienz 

Kortárs Magyar Grafika az Albertina gyûjteményébôl, Budapest Galéria, Budapest
1997 A Merics-gyûjtemény, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
1999 Pécsi konceptualizmus, Szombathelyi Képtár, Szombathely
2000 Válogatás a Vass-gyûjteménybôl, Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr
2001 Idôhíd-Zeitbrücke (Kiscelli Múzeum anyagából), Museum Moderner Kunst Stiftung Wörlen, Passau
2002 Kápolnatárlatok 1972 és ma, Balatonboglár. XX. sz. állandó kiállítás, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
2003 Modern Képtár-Vass László Gyûjtemény, Veszprém, 

Hordozható Múzeum/Portable Museum. Ernst Múzeum-Dorottya Galéria, Budapest
2004 Pécsi Mûhely 1968-1980, Pécsi Galéria-Hattyúház, Pécs

Új szerzemények a Városi Mûvészeti Múzeumban-Válogatás a múzeum kortárs magyar gyûjteménybôl. 
Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr

2007 Fekete & Fehér/Black & White, Vasarely Múzeum, Budapest
Kis magyar performance – történet, Szentendrei Képtár, Szentendre

2008 Koncept, koncepció, szemelvények. Vasarely Múzeum, Budapest
2009 Témák és Momentumok. Paksi Képtár, Paks

Munkák Gyûjteményekben

Artpool, Budapest
Cavellini, Brescia
Communa de Villasimius, Cagliari
Fôvárosi Képtár-Kiscelli Múzeum, Budapest
Galerie v. Bartha, Basel
Gaudens Pedit Collection, Lienz 
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
Hypo Bank, Budapest-Wien
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
József Attila Múzeum, Makó
Kortárs Magyar Múzeum, Dunaszerdahely
Ludwig Múzeum-Kortárs Mûvészeti Múzeum, Budapest
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Modern Magyar Képtár, Pécs
Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
Paksi Képtár, Paks
Sárospataki Képtár, Sárospatak
Szombathelyi Képtár, Szombathely
Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr

1974 Ungarische Kunst ’74. Kunstverein, Oldenburg
1975 Kollázs, Fiatal Mûvészek Klubja, Budapest

Expozicion de Arte Grafika, Barcelona – Madrid
AIR Gallery, London

1976 Expozició, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan
Sorozatmûvek, István Király Múzeum, Székesfehérvár
Ungarische Kunst 1914-76. Bunder Kunstmuseum, Chur
Open Show, AIR Gallery, London

1977 CAYC. International Video Festival, Barcelona
1978 Hongaarse Konstruktivsche Kunst 1920-1970. Hertogenbosch – Utrecht – Schiedam

Drawings, Multi Art Points Gallery, Amsterdam
1979 Ungarische Konstruktive Kunst, Kunst-Palast, Düsseldorf

Arte Ungherese Contremporanea, Milano – Firenze
Ungarische Konstruktive Kunst 1920-1977. Kunstverein, München
Works and Words, De Appel, Amsterdam
Plener 1979. Wroclaw

1980 Pécsi Mûhely 1970-1980. Csók István Képtár, Székesfehérvár; MMK Paks 
Tendenciák I. Óbuda Galéria, Budapest
Tendenciák 3. Óbuda Galéria, Budapest 
Ungarsk Konstruktivisme, Henie-Ostand Kunstsenter, Hovikodden, Oslo

1981 Tény-Kép, Mûcsarnok, Budapest
1982 Új-szenzibilitás, Fészek Galéria, Budapest
1983 Új-szenzibilitás, Fészek Galéria, Budapest

XVIII. Internationale Malerwochen in der Steiermark, Pallais Attems – Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Graz

1984 Künstler aus Süd-West Ungarn, Kunst im Agra – Park Halle, Leipzig
Frissen festve, a Magyar festészet új hulláma, Ernst Múzeum, Budapest 
Kép ’84. Transzavantgarde – Posztmodern, Fészek Klub, Budapest

1985 Pillanatkép, Magyar festôk három nemzedéke, Mûcsarnok, Budapest
Drei Generationen Ungarischer Künstler, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
101 tárgy. Objektmûvészet Magyarországon 1955-1985. Óbuda Galéria, Budapest

1986 Ost-Europa Accrochage I. Kulturverein e.v. Galerie im Bürgercentrum, Wolkenstein
Kép és Fotó 1980-1986. Paks; Kultúrház, Galánta

1987 Contemporary Hungarian art in the 80s, Galerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel, Esslingen
Neue Senzibilität, Ungarische Künstler der 80er Jahre, Museum der Kunst, Dortmund

1988 Institut Supérieur pour l’Étude du Langage Plastique, Bruxelles
1989 Ungarische Avantgarde in der Malerei der 80er Jahre, Walker Hill Art Center, – Seul
1990 Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer
1991 Metaphor, Pécsi Galéria; Kenuesaw State College, Marietta, Georgia, USA

Positionen, Ungarische Kunst der 90er Jahren, Kunstwerkstatt, München
1992 Gedächtnis Räume (Performance und Installationen), Künstlerhaus Bethanien, Berlin



A kötet megjelenését támogatta / Supported by

© Halász Károly 

Szöveg/Text: Aknai Katalin

Angol fordítás: Kozma Zsolt

Könyvterv: Csontó Lajos

Rep ro duk ció: Bozsó And rás

Képfeldolgozás: Kiss Dóra

Nyomta: Mester Nyomda

ISBN: 978-963-9800-05-2

Borító/Cover: Pszeudó videó/Pseudo Video II., 1975, silver print, 180x240 mm      

Hátsó borító/Back cover: Lenin út/Lenin Road, 1974, Silver Print, 130x180 mm

Vintage Galéria 1053 Budapest, Magyar utca 26. tel/fax: 36 1 3370584
www.vintage.hu galeria@vintage.hu



V I N T A G E G A L É R I A B U D A P E S T

Ha lász Káro ly
Pr ivát adás/Fotómunkák 1971-79
Pr iva te Transmiss ion/Photoworks 1971-79


