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I.
Schmal Károly 1980 körül készített fotómunkái kétségtelenül posztkonceptuális alkotások, melyeknek ma konceptuális vonatkozásai lát-
szanak fontosabbnak; vagyis, hogy e tekintetben mit jelentettek, mit adtak hozzá a 70-es évek mûvészetéhez, vagy még inkább, hogyan
alakították azt, hogyan és milyen elgondolásokhoz szóltak hozzá, azokat miképp fûzték tovább. Annak a folyamatnak végpontján állnak
ugyanis, ami a 70-es éveket jellemezte, amikor szerteágazó mûvészi gyakorlat folyt, olyan efemer és egyben expanzív mûfajok jöttek divat-
ba, amelyek létrehozásában, dokumentálásában vagy fókuszában a fotó felhasználása vagy egyenesen fotós látásmód állt. Innen érthetô,
hogy sok képzômûvész – Magyarországon is – foglalkozott fotóval: kísérletezett, „dokumentált”, készített fényképeket és használt foto-
gráfiát. Beke László 1976-ban az új fotóhasználatot az Expozíció címû kiállítás katalógusában így jellemezte: „Az új fotóhasználat elôre
megkonstruált látványt rögzít, vagy meghatározott gondolati koncepció dokumentumait mutatja fel, az emocionális hatású felületi szépsé-
get általában kerüli. Ilyen értelemben a fotó valóban csak „felhasználásra” kerül, több esetben pedig a mûalkotás folyamatának csak az
egyik szakaszában vesz részt, és a nézô elé kerülô kész mûben már nincs is jelen. A fotó médium-jellegébôl indul ki(…)”1 Schmal Károly
kimondottan a fotó médiumjellegére reflektál, azt vizsgálja, miáltal fotói a felvetett kérdések szintézisét adja. Schmal az Expozícióban ugyan
még nem vett részt, de a posztkonceptuális tendenciákat bemutató óbudai kiállításon már szerepeltek „manipulált fotói”.2

Ujlaki Gabriella így jellemezte Schmal munkáit: „…a mûvészetnek és a valóságnak már korábban is gyakran vizsgált kérdését járják körül,
tág asszociációs szférát rejtenek magukban. Modelljei: a természeti környezet tárgyai: kavicsok, földhányások, pocsolyák, vagy a fény és
az árnyék jelensége. A vízben tükrözôdô fadarab egyszerre minimal program és experimentum, mely a természet rejtett erejének megköz-
elítésére tesz kísérletet. (…) valami titkos jelenlét nyomai érzékelhetôk, ott rezdülnek a vízcseppekben, homokszemcsékben. Ez a világ
pedig nincs elzárva hermetikusan kerettel a valóságtól. A transzcendentálás lehetôsége adott, az áthatás létrejöhet: a képre applikált tárgy
vagy a képbe hasító szakítások megannyi érintkezést biztosítanak a külvilággal. A dolognak, fotografált képmásának és tükrözôdéseiknek
szembesítése: a mûvészet metaforája.”3

Nem tagadva a Schmal-mûvek transzcendentális vonatkozásait, sem esztétikai természetét, amik a 80-as évek értelmezéseiben – talán
egy „ellenzéki” szerepvállalásból következôen – kitüntetett szerepet kaptak, én inkább racionális oldaluk elemzését választom, mely tovább
árnyalhatja jelentôségüket. A mûvek központjában a jel, a nyom, a kép(alkotás), az illúzió és a valóság vizsgálata áll, nem függetlenül a 70-es
évekbeli szemiotikai érdeklôdéstôl – a mûvészetben és tudományban egyaránt.4 Elegendô talán Pauer Gyula Pszeudóira utalni (1970-tôl), vagy
Haris László Jel és Árnyék (1975) címû fotósorozatára – hogy ellentétes példákat idézzek a látható és a valódi viszonyának, természetére
és magyarázatára vonatkozólag (a társadalmiba illetve transzcendensbe helyezve a megoldás kulcsát).
Schmal e fotómunkái legalább annyira absztraktak (nem a képen megjelenô tárgyakon van a hangsúly – általában –, hanem a segítsé-
gükkel demonstrálható problémán és persze az absztrakt kompozíción is), mint amennyire realisták (végülis Schmal nem tünteti el „modelljei”
tárgyszerûségét, mégha azok legkevésbé „tárgyak” a szó használati értelmében), s ha utalnak is „kavicsai” és „vizei” a transzcendentá-
lisra, ahogy mondjuk Robert Smithson5, mégis a reáliákhoz ugyanannyira tartoznak, problémafelvetésük és megoldási javaslataik igencsak
racionalisták. A kavicsos homok, víz és festék egyszerûen kiváló demonstrációs anyagok Schmal számára, képlékenységük, a belôlük alko-
tott formák mulandósága okán.

II.
Schmal Károly sorozatokat készített, az egyes csoportok viszonylag jól elhatárolhatók, mégis tartalmilag egy vonulatot alkotnak. A többnyire
A4-es vagy abból szabott négyzet alakú dokupapírra készült képek alapsémája a következô: kavicsos homokra egy sötét, hosszúkás árnyék
(talán egy lécé) vetül, mellette egy, az árnyékkal megegyezô méretû mélyített nyom (amit feltehetôleg ugyanazzal a léccel húztak) és egy
ugyanakkora fehér, keskeny, szabályos téglalap – mely a nagyítás során, kitakarással keletkezett a fotópapíron – vélhetôleg ugyannak a dolog-
nak háromféle (különbözô idôkben és módon létrejött) nyoma. Persze van olyan, hogy a fehér sáv helyett egy tökéletesen fekete húzódik,
aztán vannak szélesebb és keskenyebb, éles kontúrú és bizonytalan szélû, fehér és fekete sávok; olyanok mintha a mûvész a kavicsokat
szórta volna be egyszer szénporral, másszor hintôporral, majd mintha reflektorral világította volna meg a kavicsmezô egy sávját, vagy a



Schmal Károly a 80-as évek fordulóján készített fotósorozatainak egyes csoportjai bár igen sok mûbôl állnak, melyek variációit adják
különbözô indexikus jelek alkalmazásának, szerialitásuk nem egy zárt formalogikai soron alapulnak, nem egyes elemek mechanikus
permutációival jönnek létre; ezek inkább játékos sokféleséget mutatnak, melyekben nagyon hangsúlyos az indexikus jelek halmozása.

III.
Az indexek ilyen halmozása és egymásra vonatkoztatása valamint e kérdés szinte minden lehetséges módon való körbejárása szimptoma-
tikus a 70-es években, amikoris „a fotográfia vált az absztrakció modelljévé”7. A 20. század folyamán a jel eloldódása a jelentéstôl nem-
csak az individuum szabadságával járt együtt, hanem elidegenedéssel és szorongással is. Az egyedül biztos referenciájú indexikus jelrôl, a
fotóról épp a 70-es évekre bizonyosodott be, hogy – bár indexikusnak észleljük – éppúgy alakul a jel létrehozójának szándéka szerint mint
a konvencionális és ikonikus jelek. A fotó nyelvére való reflexió, a vele való szinte mániákus foglalkozás – ahogy Schmal Károlynál – úgy
látszik szükséges volt a jelek újfajta használatához (és így akár a késôbbi fotó alapú képzômûvészet megalapozásához is), melyek alkotá-
sakor vagy értelmezésekor tudatában vagyunk annak, hogy az – épp mert konvencionális – mindig újból és újból megalapozandó illetve
megerôsítendô.
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fényt vonta volna ki onnan – és mindezek kombinációi, emellett olyan kép is akad, aminek létrehozásáról csak találgatni lehet. Egy sor
képen a homok (a kavics) mozog (bemozdul). Bár olykor Schmal elárulja, hogyan is „mozdultak be” a kavicsok, amikor láthatóvá teszi a
papírcsíkot, amire a sódert rászórta – ám ez ritka; az elmozdulások furcsa – ellentétes, vagy merôleges irányú – kombinációinak létreho-
zása nem evidens (így az sem, a manipuláció a beállításon, a negatívon vagy a nagyításkor történt-e).
Lényeges, hogy bármiféle kombinációt is hoz létre Schmal, bármilyen összetett lesz néhány alakzata, az sohasem kusza, mindig tiszta, jól
látható képi szerkezetû. Nem az „ütköztetés” vagy a „felülírás” kedvéért fontos, hogy a „természeti” anyagok, melyek itt szabálytalansá-
gukban mutatkoznak meg, geometrikus renddel és kompozícióval egészülnek ki. A mértanias egyszerûség inkább arra jó, hogy evidenciává
teszi Schmal Károly elgondolásit a jelalkotásról. Amiatt is nyilvánvaló, hogy a mértanias formák nem a mértanias formákért vannak, hogy
geometrikus formákkal való példálózásait Schmal késôbb olykor elhagyja.

Hogy ôt mennyire a jel- vagy nyomhagyás, a képalkotás, a valóság és a jel összetett viszonya érdekli – analitikus módon – az 3 dimenziós
munkáiban fogalmazódik meg legexplicitebben. Egyik munkáján Y alakzatban egy homokba állított (fúrt) fadarab, annak árnyéka és a homok-
ban húzott nyoma van lefényképezve, majd a lefényképezett hasáb alakú fadarabot (kis négyzetes talpával állítva) úgy applikálta a fotóra,
mintha annak (egyik lehetséges) árnyéka volna lefotózott képmása – így utalva a „valami” és annak árnyékának egybeesésére (vagy azonos-
ságának lehetôségére). Ekképp hozva elô – újra – az ábrázoló mûvészetek platóni elképzelését, ezzel együtt a valóság és kép korántsem
egyértelmû viszonyát.

Schmal fotómunkáinak fenti leírása azért szükséges, mert eközben legalább gondolatban nyomon követhetjük, hogyan is készültek. A kita-
lálás játéka, a „nyomon követés” ugyanis az értelmezéshez ad kulcsot, amennyiben a különbözô jelelôállítási módok a (legalábbis egyik)
tartalma Schmal ezen képeinek. A különbözô „technikákkal” való kísérletezés nem kísérlet abban az avantgárd értelemben, hogy a mûvész
az eljárások új lehetôségeit nyerje ki, hanem inkább játék a látvánnyal és a látszattal, melynek eredménye, hogy a befogadó számára a lát-
szat nézése éppen egybeesik a lényeg tanulmányozásával.

Van olyan sorozat, ahol az alkotó mindezt dróttal játssza végig; a hasáb egyszerû formáját egy térbeli, dinamikusabb vonallal váltja fel, mely
ugyanakkor agresszívabb nyomhagyónak bizonyul (mint A körzô a képen kívül van feliratú képen); a homok már csak a fehér alapra szórt
képlékeny matéria – és az elôzôkkel ellentétben nem tölti ki teljesen a képmezôt, így nem is kelti a végtelen illúzióját. A negatív átlyuggatá-
sa a kép mint tárgy, a valóság és kép közötti átjárás egy újabb formuláját prezentálja. Egy másik szériában a homok is – a finom rajzzal – elma-
rad, már csak a drót, árnyékaival együtt és az áttört, szaggatott negatív nagyítása marad. Van olyan mûcsoport, aminél Schmal vízfo-
lyást szakít meg üveggel (Víz és üveg, Takarások I-II.I, 1981); az átláthatóság, fény-tükrözôdés kérdésével foglalkozik, és a negatív mani-
pulálásával hoz létre különbözô térszerkezeteket-illúziókat. Az Átlátszóbb az üvegnél, A napnál világosabb (1982) címû fotókkal fémjelez-
hetô mûcsoportnál ismét szerepet kap a homok, de a tükrözéssel való játék és a negatívba való nyilvánvaló beavatkozás (kivágás) végképp
illúzióvá teszi, hogy a homok mint ôselem értékelendô, mivel a képalkotás közbülsô fázisát képviselô negatívot megmutatja, az mint kép a
képben van jelen. A Színe és igazsága (1983) felirat tükörfordításban olvasható az egyik fotón. Ekképp – a betûjeleket is megfordítva –
jelezi Schmal eddigi tevékenységének, jelekkel való foglalatosságának reflektáltságát.

Mielôtt a 80-as évek közepétôl festéssel-rajzzal alkotná tovább – egy hengerbôl és egy hasábból álló – fotócsendéleteit, olyan beállításokat
is létrehoz, melyek fôszereplôi negatívokon megjelenô hasábok és tükrök. Végül, mintegy átmenetet alkot az „A festék megszínezése” (1984),
mely egy korábbi negatív6 újranagyításával készült, ahol Schmal egy festéknyomot hagyó festékes edény és festékcsík fotójába színes von-
alakat fest. Ezzel a gesztussal (és a feliratozással) nemcsak, hogy teljessé teszi a „nyomok” sorát – így zárva le azt, de egyúttal (elôre)jelzését
is adta festéshez való visszatérésének is.
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5 Miért éppen Smithson? A nyilvánvaló eltérésektôl eltekintve, és talán túl az anyaghasználat hasonlóságának okán Smithson különbözô galériákban elhelyezett NON-site-nak nevezett
föld-anyagai a Fény és homok (1979) sorozat helynélküliségének párjai. Azok a Smithson-fotók pedig, melyek a Föld legkülönbôzôbb pontjain elhelyezett tükröket, illetve azt a viszonyt
dokumentálják, ami e környezet (természet) és a tükrök között létrejött, éppoly efemer alakzatokat dokumentálnak, mint amilyen Schmal képein a homok. Ezek olyan érdeklôdési köz-
össégre utalnak, hogy az az érzésünk támad, mintha Smithson pl. Vörös homokkô sarka (1968) Schmal fotóinak 3 dimenziós illusztrációja volna.
6 Schmal ezt a negatívot használta az Észrevétlen lejtô, címû (1979) 3 dimenziós alkotásában is.
7 Rosalind Krauss: Megjegyzések az indexrôl (1977). Ex Symposion, 32-33 sz. 2001, fordítás: Timár Katalin, 4-16.



different ways). Of course, there are also cases where, instead of the white band, a perfectly black one is drawn, and then there are also
black or white bands, wider or thinner, of sharp outlines or obscure edges; it is as if the artist sprinkled the pebbles once with coal-dust,
then with talc, and then illuminated a band of the field of pebbles with a spotlight, or kept the light away from it – and all of these in
combination; other images also turn up whose creation can only be conjectured. In one series, the sand (pebbles) moves (blurs). Even if
sometimes Schmal reveals how he “blurred” the pebbles, when he makes visible the strip of paper onto which he scattered the gravel –
though this is rare – the creation of combinations of the shifts are strange – of opposing, or perpendicular direction – is not evident (nor is
it evident whether the manipulation took place in the shot, on the negative or during enlargement).
What is significant here is, whatever combination Schmal creates, no matter how complex these few configurations are, it is never con-
fused, but always of a pure, clearly visible, visual structure. It is not important for the sake of “conflict” or “overwriting” that the “natural”
materials, which are manifest here in their irregularity, are completed with geometric order and composition. The geometric simplicity is
rather there to render evident Károly Schmal’s notions on the creation of symbols. It is also obvious that the geometric forms are not there
for their own sake, therefore, as Schmal later sometimes dispenses with his allusions to them.

As to the extent to which he is interested in leaving symbols or traces, the creation of images, and the complex relationship between reality
and symbol – analytically: it is formulated most explicitly in his three-dimensional works. In one of his works, he placed a (drilled) piece of
wood in the sand in a Y configuration, photographing its shadow and an impression drawn in the sand, then he applied the billet-formed
piece of wood that he had photographed (standing on a small square base) to the photograph, as if (one of) its (potential) shadows would
be the photographed representation – thus referring to the coincidence of a “something” and its shadow (or to the possibility of identity).
In this way, he put forward – again – the Platonic notion of representational art, and together with this, the relationship between reality and
the image, which is not in the least unequivocal.

The above description of Schmal’s photographic works is necessary because meanwhile, at least mentally, we can follow how they were
produced. The guessing game, “shadowing”, namely offers a key to interpretation, in so much as the subject of the various means of
producing a symbol is in these images of Schmal. Experimentation with the various “techniques” is not experimentation in the avant-garde
sense, in which the artist obtains new possibilities of the procedures, but rather a game between the spectacle and appearance, whose
result is that the viewer’s view of the appearance coincides precisely with the exploration of the essence.

There is a series in which the artist plays this all through with wire: the simple form of the billet is replaced by a spatial, more dynamic line,
which at the same time proves to be more aggressive at leaving its mark (as in the photo with the caption: The Compass is Outside the
Image); the sand is now merely malleable material strewn on the white base – and contrary to its predecessors, it does not fill the picture
field completely, and thus does not produce the illusion of infinity. Perforation of the negative presents a new formula of the passage
between the picture as object, reality and the image. In another series, the sand – with its delicate drawing – is omitted entirely, and here
only the wire, together with its shadows and the enlargement of the pierced, lacerated negative remain. There is a group of works in which
Schmal cuts off the current of water with glass (Water and Glass, Overlays, 1981); he is engaged in the question of transparency and light-
reflection, and with manipulation of the negative he creates various spatial configurations-illusions. In the grouping of works that can be
hallmarked by the photos, More Transparent than Glass, and Brighter than the Sun (1982), sand again plays a role, but the interplay with
reflections and the palpable intervention into the negative (cutting) renders the ultimate illusion of the sand to be assessed as primaeval
element, since the negative that represents the intermediate phase of image creation shows that it is present as picture within the picture.
The caption Its Colour and its Truth (1983) is legible in mirror-writing on one photo. This – with the letters reversed – indicates Schmal’s
activity until now, the reflection on his occupation with symbols and signs.

Before further composing his photographic still lives – composed of a cylinder and a prism – with painting and drawing, from the mid-80s,
he also created configurations whose protagonists were the prisms and mirrors appearing on the negatives. Finally, as a sort of transition,
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I.
Károly Schmal’s photographic works made circa 1980 are unquestionably post-conceptual compositions, whose conceptual aspects seem
to be more important today; i.e., in this respect, what did they signify, what did they add to the art of the 70s, or moreover, how did they
mould it, what notions did they address and how, and in what way did they continue them? Namely, they stand at the terminus of the
process that characterised the 70s, when a far-reaching artistic practice was in full-swing, and such genres came into fashion that were
at once ephemeral and expansive, in whose realisation, documentation or focus, either the use of photography, or directly the photog-
raphic perspective, operated. From here, it can be understood why many artists – also in Hungary – engaged in photography: they experi-
mented, “documented”, and both produced and employed photographs. In 1976, László Beke described the new use of photography in the
catalogue of the exhibition entitled Expozíció (Exposure) thus: “The new use of photography records a vision that is constructed in advance,
or it presents the documents of a defined intellectual conception, generally avoiding the superficial beauty of emotional effect. In this sense,
the photo is truly only ‘employed’, in most cases, taking part in only one phase of the process of the creation of the artwork, and in the
finished artwork that the viewer sees, it is no longer present. The photo takes as its point of departure its medium-nature (…)”.1 Károly
Schmal definitively reflects on the medium-nature of photography, and examines it, whereby his photos provide a synthesis of the questions
raised. Although Schmal did not take part in the Expozíció exhibition, his “manipulated photos” did appear in his exhibition in Óbuda, demon-
strating his post-conceptual tendencies. 2

Gabriella Ujlaki characterised Schmal’s works thus: “…they perambulate often examined questions of art and reality, while they conceal
within them a wide sphere of associations. His models are objects of the natural environment: pebbles, mounds of earth, puddles, or the
phenomenon of light and shadow. The piece of wood reflected in water is at once a minimal project and experiment, which attempts to
approach the power inherent in nature. (…) the traces of some sort of secret presence are perceptible, quivering in the drops of water and
grains of sand. But this world is not hermetically sealed in its frame from reality. The possibility of transcendentalism is given, and interfe-
rence can come into being: the object applied to the image, or the tears cleaving the image, ensure a great deal of contact with the outside
world. The confrontation of the thing, its photographed representation and its reflections: the metaphor of art”.3

Not to deny the transcendental relations of Schmal’s works, nor their aesthetic nature, which took a distinguished place in their 80s inter-
pretation – perhaps as a consequence of their undertaking an “oppositional” role; but I will rather choose to analyse their rational side,
which can further nuance their meanings. At the centre of the works stands the symbol, the trace, image(ry), illusion and the examination
of reality, not independent of the semiotic interest of the 70s – in both art and science.4 It would be enough, perhaps, to refer to Gyula
Pauer’s Pseudo’s (from 1970), or László Haris’s photo series, Symbol and Shadow (1975) – if I would like to quote contrasting examples of
the visible and real connections, concerning their nature and explanation (placing the key into the social and the transcendent).
These photographic works of Schmal are at least as abstract (the emphasis is not on the objects appearing in the image – generally – but
rather on the problem demonstrable with their aid, and certainly on the abstract composition, as well) as they are realistic (ultimately,
Schmal does not hide the materiality of his “models”, even if they are least of all “objects” in the general sense of the word), and if his
“pebbles” and “waters” refer to transcendentalism, as, let’s say Robert Smithson’s5, they belong just as much to the concrete, and their
posing of problems and proposals for solutions are quite rational. The pebbly sands, water and paint are simply excellent demonstrational
materials for Schmal, due to their plasticity, and the ephemeral nature of the forms created from them.

II.
Károly Schmal produced series, with each grouping relatively well-definable; nevertheless, in terms of content, they comprise a single trend.
The basic scheme of the images made generally on A4 paper, or square photographic paper fashioned from it, was as follows: a long, dark
shadow (perhaps of a slat) projected onto the pebbly sand; alongside it, a recessed impression of the same dimension as the shadow (which
was presumably drawn with the same slat); and a white, narrow, regular rectangle of the same size – which in the course of enlargement,
appeared on the photo paper through uncovering: presumably three kinds of traces of the same thing (realised at different times and in

6



he composed “The Colouring of the Paint” (1984), produced from the re-enlargement of an earlier negative6, on which Schmal painted
colourful lines onto a painted vessel leaving traces of paint and his photo of a band of paint. With this gesture (and captioning), not only did
he render the series of “traces” complete – in this way, he concluded it, but at the same time, he also (fore)cast his return to painting.

While some of the groupings of Károly Schmal’s photographic series produced at the turn of the 80s are composed of very large numbers
of individual works, whose variations apply diverse indexical symbols, their seriality is not based on a closed formalogical sequence, nor
do they come into being through the mechanical permutations of individual elements; these rather demonstrate a playful multiplicity, in
which the accumulation of indexical symbols is extremely emphasised.

III.
Such accumulation of indices and their reference to each other, as well as examination of the question in nearly every possible way is
symptomatic of the 70s, when “photography became the model of abstraction”.7 Over the course of the 20th century, the unbinding of the
symbol from its meaning went hand in hand not only with the freedom of the individual, but also with alienation and anxiety. As to the only
indexical symbol of reliable reference, photography, it was exactly in the 70s that it was confirmed that – though we perceive it as indexical
– the symbol develops according to its creator’s intention just as conventional and iconic symbols. It seems that the reflection of photog-
raphy on language, and its practically manic pursuit – as in the case of Károly Schmal – was necessary for a new kind of application of
symbols (and thus, even their foundation of later photo-based art), which, at the time of creation or interpretation, we are aware that –
precisely because it is conventional – it needs to be again and again established and reinforced.

Erzsébet Tatai

Notes:
1 Beke László: Fotó/művészet [Photo/Art]. Hatvan, 1976. Reprinted in: Médium/Elmélet. Tanulmányok 1972-1992 [Medium/Theory: Studies]. Budapest, 1997, 50-58.
2 Beke László: “Kemény és lágy” Posztkonceptuális tendenciák. Tendenciák 1970-1980 6 [“Hard and Soft”: Post-Conceptual Tendencies]. 14-30 April 1981, catalogue, Budapest, Óbuda
Gallery, 1981.
3 Ujlaki Gabriella: A fotóhasználat a magyar képzőművészetben a hetvenes években [The Application of Photography in Hungarian Art in the Seventies]. 1985, ms: Magyar Fotóművészek
Szövetsége [Association of Hungarian Photographic Artists], 19-20. Source: Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-1984 [Neo-Avantgarde
Tendencies in Hungarian Photographic Art], Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2007, CD supplement.
4 It is worth mentioning as an example that the volume A jel tudománya. Szemiotika [The Science of the Symbol: Semiotics], a selection of international essays edited by Özséb Horányi
and György Szépe, was published in 1975 (Budapest, Gondolat); and the 1973 volume edited by R. L. Gregory and E. H. Gombrich, Illusion in Nature and Art was published in Hungarian
translation in 1982.
5 Why exactly Smithson? Dispensing with the obvious departures, and perhaps beyond the reason of the similarities in use of materials, Smithson’s earthworks entitled NON-site,
installed in various galleries are the counterpart to the placelessness of his series Light and Sand (1979). And those Smithson photos in which he placed mirrors at the most diverse
points on Earth, as well as documenting the relationship that was created between this environment (nature) and the mirrors, document configurations that are just as ephemeral as the
sand is in Schmal’s pictures. These refer to such communities of interest that we have the feeling as if Smithson’s, e.g., Red Sandstone Corner Piece (1968) were the three-dimensional
illustration of Schmal’s photos.
6 Schmal also used this negative in his three-dimensional composition, entitled Unperceived Slope (1979).
7 Rosalind Krauss: “Notes on the Index: Seventies Art in America”, in: October, Spring and Fall 1977.
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2005 Fény-Árnyék - Pintér Sonja Kortárs Galéria, Budapest
2007 Óbudai Pincegaléria (installáció), Budapest
2007 Arcus Temporum IV, Pannonhalma
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Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Csoportos kiállítások/Group Shows
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d’ Ungheria, Palazz Falconieri, Róma,
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1969–96 tizenkét alkalommal az év legszebb plakátja nívódíj

Award for best poster of the year on 12 occasions
1981 Művelődési Minisztérium nívódíj

Award of the Ministry of Culture
1983 Mozgó Világ Aszú- díj

Aszú-Award of the periodical Mozgó Világ
1979 Munkácsy- díj

Munkácsy Award
1987 Érdemes Művész

Artist of Merit
1998 Kiváló Művész

Distinguished Artist
2000 MAOE Alkotói Nagydíj

MAOE (Hungarian Association of Creative Artists)
Creator’s Grand Prize

Képlista / List of Illustrations
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