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KINSZKI Imre

Udvar / Courtyard, Budapest, Lipótváros, 1929

silver print, 242x180 mm

KINSZKI Imre

Vonatra várva / Waiting for the Train, Rákosliget, 1931.08.09

silver print, 86x61 mm

1. 2.



KINSZKI Imre

Duna / Danube, Budapest, 1930.06.04.

silver print, 85x61 mm

KINSZKI Imre

Tükröződés / Reflection, Zugló, 1930.04.05

silver print, 62x82 mm

3. 4.



André KERTÉSZ

Melankólikus tulipán / Melancholic Tulip, 1939

silver print, 355x280 mm

André KERTÉSZ

Eltévedt felhő / Lost Cloud, 1937

silver print, 252x203 mm

5. 6.



André KERTÉSZ

A Washington Square Park éjjel / Washington Square Park at Night, 1954

silver print, 252x203 mm

André KERTÉSZ

Washington Square Park, 1954

silver print, 352x278 mm

7. 8.



SEIDNER Zoltán

Szentpál Olga mozdulatművészeti iskolája / Olga Szentpál Dance School, 1929

silver print, 173x232 mm

ERDÉLYI Ida

Szentpál Olga mozdulatművészeti iskolája / Olga Szentpál Dance School, 1930s

silver print, 175x192 mm

9. 10.



KÁLDOR László

Rádiótorony / Radio Tower, 1930

silver print, 140x90 mm

KÁLDOR László

Önarckép / Self-Portrait, 1930

silver print, 170x110 mm

11. 12.



KANKOVSZKY Tamás

Hajókémény / Smokestack, 1930s

silver print, 136x87 mm

KÁLDOR László

Árnyképem / My Shadow, 1930

silver print, 174x125 mm

13. 14.



LANGER Klára

Munkács, 1943

silver print, 172x182 mm

LANGER Klára

Munkács, 1943

silver print, 130x92 mm

15. 16.



SUGÁR Kata

Szabó Miklósné, Hollókő, 1938

silver print, 200x153 mm

SUGÁR Kata

Gyermek / Child, 1937

silver print, 240x180 mm

17. 18.



VADAS Ernő

Aratás / Harvest, 1937

silver print, 177x240 mm

SZENDRŐ István

Arató / Reaper, 1930s

silver print, 167x234 mm

19. 20.



BALOGH Rudolf

Szüret / Greap Harves, c1930

silver print, 298x238 mm

BALOGH Rudolf

Fejés / Milking, c1930

silver print, 300x244 mm

21. 22.



BALOGH Rudolf

Gólyák / Storks, c1930

silver print, 292x233 mm

BALOGH Rudolf

Lány galambbal / Girl with a Dowe, c1930

silver print, 300x242 mm

23. 24.



VADAS Ernő

Libák / Geese, 1934

silver print, 395x298 mm

CSÖRGEŐ Tibor

Aratás után / After the Harvest, 1930s

silver print, 398x296 mm

25. 26.



LANGER Klára

Fiúk / Boys, 1950s

silver print, 300x400 mm

LANGER Klára

Miners / Bányászok, 1950s

silver print, 180x245 mm

27. 28.



LANGER Klára

Csendélet / Still-Life, 1940s

silver print, 197x228 mm

LANGER Klára

Csendélet / Still-Life, 1940s

silver print, 242x182 mm

29. 30.



ACZÉL Márta

Csendélet / Still-Life, c1935

silver print, 177x238 mm

ACZÉL Márta

Spárga / Ropes, c1935

silver print, 235x175 mm

31. 32.



LANGER Klára

Babák / Dolls, 1940s

silver print, 397x302 mm

LANGER Klára

Babák / Dolls, 1940s

silver print, 90x130 mm

33. 34.



SZENDRŐ István

Hajóhinta / Swingboat, 1930s

silver print, 232x175 mm

SZENDRŐ István

Páros korcsolyázók / Pair Skating, 1930s

silver print, 230x172 mm

35. 36.



SZENDRŐ István

Rúdugró / Pole-jumper, 1930s

silver print, 165x120 mm

SZENDRŐ István

Gyorskorcsolyázók / Speed Skaters, 1930s

silver print, 228x170 mm

37. 38.



LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 172x242 mm

LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 90x120 mm

39. 40.



MAURER Dóra

Fizikai kísérletek / Physical Experiments 1B, 1979

silver print, 210x160 mm

MAURER Dóra

Fizikai kísérletek / Physical Experiments 1A, 1979

silver print, 210x170 mm

41. 42.



MAURER Dóra

Fizikai kísérletek / Physical Experiments 2B, 1979

silver print, 210x160 mm

MAURER Dóra

Fizikai kísérletek / Physical Experiments 2A, 1979

silver print, 210x160 mm

43. 44.



CSIKY Tibor

Gefültes Kraut, 1973

offset, 180x132 mm (612x431 mm)

CSIKY Tibor

Népszava, 1974

offset, 175x128 mm (612x433 mm)

45. 46.



BEKE László

Kézfogás akció / Handshake Action, 1972

silver print, 540x400 mm

Layout: BORISZOV Jenő

HALÁSZ Károly

Museum, 1973

silver print, 297x210 mm

47. 48.



PERNECZKY Géza

Art, 1972

silver print, 403x302 mm

HAJAS Tibor

Felületkínzás / Surface Torture, 1978

silver print, 180x240 mm

fotó / photo: VETŐ János

49. 50.



ERDÉLY Miklós

Egy fecske ára / The Price of a Pack of Fecske Cigarettes, 1978

silver print photogram, 208x298 mm

VETŐ János KÍNA

Cím nélkül / Untitled, 1985

silver print, 415x297 mm

51. 52.



ATTALAI Gábor

RED-Y MADE No342, 1976

silver print, 325x335 mm

54.ATTALAI Gábor

RED-Y MADE No339, 1976

silver print, 325x335 mm

53.



ATTALAI Gábor

RED-Y MADE No56, 1974

silver print, 325x335 mm

56.ATTALAI Gábor

RED-Y MADE No55, 1974

silver print, 325x335 mm

55.



59Hajas Tibor (1946-1980) akció- és performansz-művész, 

költő. A budapesti underground közegéből induló Hajas 

a Fluxus által inspirált korai konceptműveihez, akcióihoz 

(Levél barátomnak Párizsba, 1975) szövegeket társít. 

1976-ban a budapesti Moszkva téren forgatott Öndivat-

bemutató c. filmjében véletlenszerűen megszólított járó-

kelők önmaguk modelljeként állnak a kamera elé. 1978-tól 

a kizárólag a kamerának előadott performanszaiban - me-

lyeket Vető János rögzített - saját teste válik a médiummá. 

Ezekben az egyszerre színpadias, de éppen annyira rituá-

lis akciókban önmaga mentális és fizikális határait kutatja. 

Retrospektív kiállítását az Anderson Gallery (Richmond, 

USA) 1990-ben (Nightmare works: Hajas Tibor), a Lud-

wig Múzeum 2005-ben (Kényszerleszállás) rendezi meg.

Halász Károly (1946) képzőművész, 1969-től a Pécsi 

Műhely művészcsoport tagja. Párhuzamosan foglalkozik 

festészettel, geometrikus optikai- és térproblémákkal. 

Közép-európai művész státuszára reflektálva valósítja 

meg land art akcióit (For Robert Smithson, Paks, 1973), 

performanszait (Bőröndfotók, utazásom emlékére, 1973), 

a Privát adás sorozatban önmagát helyezi a pszeudó tele-

víziókészülékbe. 1972-ben részt vesz a Pécsi Műhely Bala-

tonboglári Kápolnatárlatán, 1976-ban az Expozíció. Fotó/

művészet kiállításon Hatvanban. 1989-től a fotót és a fes-

tészetet ötvözi a Nyitott geometria sorozatokban.

Káldor László (1905-1963) belsőépítész, grafikus. Kaesz 

Gyula tanítványaként tanul belsőépítészetet, bútorterve-

zést, majd párizsi tanulmányutat tesz. A 20-as évek má-

sodik felétől fotografál, képeiből montázsokat is készít. A 

30-as években reklámépítészeti és belsőépítészeti mun-

kákat készít, majd egyre inkább a reklámgrafika felé fordul.

André Kertész (1894-1985) első felvételeit 1912-ben 

készíti. 1925-ben érkezik Párizsba, s 1927-ben kiállítással 

jelentkezik az Au Sacre de Printemps galériában. 1936-ban 

New York-ba költözik. 1963-ban a Bibliothèque Nationale 

retrospektív kiállítást rendez műveiből, melyet 1964-ben 

követ a Museum of Modern Art-beli önálló tárlata.

Kinszki Imre (1901-1945) első felvételeit 1926-ban készíti. 

1931-ben a Fotóművészeti Hírek-ben publikál, majd 1934-

ben megjelent cikkében az ’új tárgyilagosság’ mellett érvel. 

1937-ben alapító tagja a Modern Magyar Fényképezők 

csoportjának. Rendszeresen publikál az American Pho-

tography és a Popular Photography folyóiratokban.

Langer Klára (1912-1973) képzőművészeti tanulmányo-

kat folytat, reklámgrafikával foglalkozik, ezután fordul 

érdeklődése a fotográfia felé. A 30-as évek elején kerül 

kapcsolatba a Szocialista Képzőművészek Csoportjával. 

1938-39-ben Párizsban dolgozik, majd itthon folytatja rek-

lámfotográfiai tevékenységét.

Lőrinczy György (1935-1981) generációjának egyik 

legnagyobb hatású fotográfusa. Ragacsok/Szubsztanci-

ák c. sorozatában (1965-68) a dolgok fizikai tulajdonsá-

gát hansúlyozza. Képeinek tárgyilagos egyszerűsége az 

absztrakt ábrázolás közelébe vonja azokat, anélkül, hogy 

anyagszerűségük elveszne. 1972-ben a Magyar Helikon 

kiadónál jelenik meg a New York, New York c. köny-

ve. 1973-ban emigrál, 1974-től New Yorkban él, ahol az 

Art Rite magazin képszerkesztője lesz, itt jelennek meg 

első fekete-fehér fotográfiái, a későbbi Festett képeinek 

(1977-78) előfutárai, melyek az ábrázolás és érzékelés 

problematikáit vizsgálják.

Maurer Dóra (1937) képzőművész. 1961-ben végez a 

Magyar Képzőművészeti Főiskolán festő- és képgrafika 

szakán. 1975-77 között Kreativitási gyakorlatok címmel 

58 Aczél Márta (1909-1997) Frankfurtban szerez művé-

szettörténet diplomát. 1935-től Pécsi József tanítványa. 

Ebben az időben készül reklám- és tárgyfelvételeinek 

jelentős része. 1939-ben szerepel a Magyar fényképezés 

című albumban és részt vesz a Photographic Society of 

America Hungarian Collection című kiállításán.

Attalai Gábor (1934-2011) képzőművész. 1958-ban végez 

a budapesti Iparművészeti Főiskolán, ahol mesterei Schu-

bert Ernő és Molnár Béla. Textilmunkákat, filcplasztikát, 

fotókat, konceptműveket, objekteket készít. Technikáit, 

műfajait szabadon alakító, változtató, sokoldalú művész. 

1976-ban részt vesz az Expozóció - Fotó/Művészet (Hat-

vany Lajos Múzeum, Hatvan), majd 1989-ban a Más-kép 

(Ernst Múzeum, Budapest) c. kiállításon. Művei megtalál-

hatóak a Modern Magyar Képtár (Pécs), a Szombathelyi 

Képtár és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében.

Balogh Rudolf (1879-1944) 14 éves korától fényképez, 

Bécsben a Höhere graphische Lehr- und Versuchsans-

taltban tanul. 1902-től a Vasárnapi Újság fotóriportere. 

1914-ben alapítója a Művészfényképezők Klubjának. Az I. 

Világháborúban haditudósító, 1920-tól a Pesti Napló fo-

tóriportere, 1932-től  a Magyar Film Iroda laborvezetője. 

A ‘magyaros stílus‘ jelentős képviselője, képeit 1935-ben 

a Magyar képek című albumban jelenteti meg.

Beke László (1944) művészettörténész.  Egyik kiemelt 

kutatási témája a fotótörténet, valamint a fotóval való fog-

lalkozás különböző területei: fotóelmélet, fotóesztétika, a 

fotó és a képzőművészet kapcsolata, a fotó mint médi-

um, nem-művészi fotográfia, konceptuális és ‘photobased’ 

fotó, Post-contemporary fotó.

Csiky Tibor (1932-89) képzőművész, szobrász. Részt-

vevője (1970: R kiállítás, 1970-1971: Balatonboglári ká-

polnatárlatok) és egyik szervezője (Mozgás ‘70, Modern 

Képtár, Pécs) a neoavantgárd 60-as évek közepétől kibon-

takozó mozgalmának. Plasztikáinak nyelve az organikus, 

struktúraelvű, majd később a geometrikus absztrakció. 

Munkássága számos irányzattal - srukturalizmus, op-art, 

konceptualizmus, minimal art, konstruktivizmus - mutat 

kapcsolódási pontokat. A Magyarországon a 70-es évek 

elején tért nyerő konceptualizmus áramába illeszkedő 

művei (69 lap, 1971-73), fotósorozatai (Az objektív valóság 

struktúrái, 1973-1974), mail-art munkái, ill. minimal grafi-

kái tovább alakították látásmódját. A 70-es évek második 

felében készült acél- és faplasztikái,a variálhatóság, a játé-

kosság lehetőségeire is építenek.

Csörgeő Tibor (1896-1968) Vadas Ernő tanítványaként 

ismerkedik a fotográfiával. A harmincas évektől rendsze-

resen kiállít, nemzetközi magazinok közlik képeit és cik-

keit; később több fotográfiai szakkönyvet is megjelentet.

Erdély Miklós (1928-1986) építész, filmrendező, író, 

képzőművész. A magyar neoavantgárd művészet egyik 

legsokoldalúbb személyisége. Elméleti írásaiban a külön-

böző művészeti ágak új kifejezési lehetőségeinek, magá-

nak a művészeti tevékenységnek és a művészet fogalmá-

nak az elemzéseivel foglalkozott. A 70-es évek közepén 

két kiállítást szervezett a Fiatal Művészek Klubjában, a 

Möbius- és Montázs-kiállítást. 1975-től a Kreativitási 

Gyakorlatok elnevezésű képzőművészeti kört vezette, 

részben Maurer Dórával közösen, majd 1977-ben elin-

dította a FAFEJ (Fantáziafejlesztő gyakorlatok), 1978-ban 

az INDIGO (Interdiszciplináris Gondolkodás) kurzusát, 

melyek egy új művészgeneráció egyéniségformáló isko-

lájává váltak. Első gyűjteményes kiállítása az Óbudai Ga-

lériában volt 1986-ban.



60 61ist who freely moulds techniques and genres. In 1976, he 

took part in the exhibition, Exposition - Photo/Art (Lajos 

Hatvany Museum, Hatvan), then in 1989 in Más-kép (Oth-

er-image, Ernst Museum, Budapest). His works are found 

in the collections of the Modern Hungarian Gallery (Pécs), 

Szombathely Gallery and the Hungarian National Gallery.

Rudolf Balogh (1879-1944) has takes photographs since 

the age of 14, studies at the Viennese Höhere graphische 

Lehr- und Versuchsanstalt. Since 1902 a photoreporter 

of the Vasárnapi Újság. In 1914 he is a founder of the 

Művészfényképezők Klubja (Art Photographers’ Club). 

War correspondent during the World War I, since 1920 

a photoreporter of the Pesti Napló. then since 1932 the 

head of the photographic lab of the Magyar Film Iroda 

(Hungarian Film Office). An important representative of 

the ‚Hungarian style’. An album with his pictures entitled 

A Magyar képek is published in 1935.

László Beke (1944) art historian. His principle domains of 

research include the history of photography and various 

other photography related areas, such as photography 

theory, aesthetics of photography, the relationship be-

tween photography and visual arts, photography as me-

dium, non-art photography, conceptual and ‘photobased’ 

photography, and Post-contemporary photography. 

Tibor Csiky (1932-1989) visual artist, sculptor. He was 

a participant (1970: R Exhibition, 1970-1971: Chapel Ex-

hibitions at Balatonboglár) and organizer (Motion ‘70, 

Modern Hungarian Gallery, Pécs) of the neo-avantgarde 

movement, which enfolded as of the mid ‘60s. His sculp-

tures are characterized by organic, structuralist – later, 

geometric – abstraction. His oeuvre connects to various 

movements and trends, including structuralism, concep-

tualism, constructivism, Op Art, and Minimal Art. His 

works (69 Pages, 1971-73), photo series (The Structures 

of Objective Reality, 1973-1974), mail art pieces, and 

minimal graphics, which fit with the stream of conceptu-

alism gaining ground in the early ‘70s in Hungary, further 

shaped his artistic perspective. His steel and wood sculp-

tures from the late ‘70s also build on the possibilities in-

herent in variability and playfulness.  

Tibor Csörgeő (1896-1968) learns photography as a 

student of Ernő Vadas. Since the 1930s has regularly 

exhibited while international journals publish his works 

and articles. Later publishes a number of books on pho-

totechnique.

Miklós Erdély (1928-1986) architect, filmmaker, writ-

er, artist. One of the most multifaceted personalities of 

Hungarian Neo-Avantgarde art. In his theoretical writ-

ings, he was engaged with possibilities for new expres-

sion in the various artistic branches, with artistic activities 

themselves, and with the notion of art. In the mid-1970s, 

he organised two exhibitions at the Young Artists’ Club, 

Möbius, and Montage. From 1975, he led the Creativity 

Exercises art circle, in part, together with Dóra Maurer, 

and then in 1977, he launched FAFEJ (Fantasy-Develop-

ing Exercises), and in 1978, the INDIGO (Interdisciplinary 

Thinking) course, which became a school of moulding 

individuality among a new generation of artists. His first 

retrospective show was at the Óbuda Gallery in 1986.

Tibor Hajas (1946-1980) action and performance artist, 

poet. Hajas, starting out from the Budapest underground 

community, paired his early conceptual artworks inspired 

by Fluxus, and actions (Letter to my Friend in Paris, 1975) 

with texts. In 1976, shot his film entitled Öndivatbemu-

szakkört vezet a Ganz- Mávag-ban Erdély Miklóssal. Al-

kotótevékenysége mellett fontos a pedagógiai és mű-

vészetszervező munkássága. Több műfajban tevékeny-

kedik. Festményei mellett grafikákat, fotókat, filmeket, 

installációkat készít. A geometria, a színelmélet és az ér-

zékelés különböző elméleteinek felhasználásával készülő 

sorozatai egyszerre játékos kísérletek és tudományos 

igényű megfigyelések.

Perneczky Géza (1936) képzőművész, művészettörté-

nész, kritikus. 1957-62-ig a budapesti Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem Bölcsészettudományi Karán művészet-

történet-magyar szakára jár. 1965-től a Magyar Nemzet, 

1968-tól az Élet és Irodalom képzőművészeti kritikusa. 

1970-ben Németországba emigrál. Konceptuális műve-

ket (Concepts like commentary, 1971), fotókat készít, és 

aktívan részt vesz a nemzetközi mail art mozgalomban. 

Softgeometry néven, saját kiadásában jelenteti meg mű-

veit és írásait, amelyekkel folyamatosan jelen van a ma-

gyar művészeti életben. 

Seidner Zoltán (1896-1960) munkásságának legjelentő-

sebb területe az építészeti fotográfia. Az ’új tárgyilagos-

ság’ stílusjegyeit hordozó felvételei rendszeresen jelen-

tek meg Tér és Forma építészeti szaklapban. 1950-után 

az MTI munkatársa.

Sugár Kata (1910-1943) mozgásművészeti tanulmányokat 

folytat, kapcsolatba kerül a Szocialista Képzőművészek 

Csoportjával. 1934-ben kezd fényképezni, Reismann Ma-

rian műtermében tanul. Itt ismerkedik meg Langer Klárá-

val, akivel munkakapcsolatot alakít ki.

Szendrő István (1908-2000) az 1920-as évek végétől fog-

lalkozik fotográfiával, Párizsban Lucien Aigner tanítványa, 

majd a Centropa Press vezetője. Franciaországból tudó-

sításokat küld a Magyar lapoknak. 1935-ben tér vissza 

budapestre. Fotóriporter, sajtóügynökséget indít. A HaFa, 

majd Pobuda Alfréd munkatársa.

Vadas Ernő (1899-1962) gyermekkorától fényképez, ké-

sőbb Balogh Rudolf tanítványa lesz. Alapításától a MFSZ 

elnöke. A Foto szerkesztője. Rendszeresen publikál a Pi-

cture Postban és a Lilliputban, de a Vanity Fair, a Harper’s 

Bazaar, a Illustrated London News is közölte felvételeit.

Vető János (1953) fotográfus, a magyar neoavantgárd 

és alternatív művészet egyik legjelentősebb egyénisége. 

1969-70-ben közreműködött a Kex Együttes koncertjein, 

1976-80 között Hajas Tibor performaszainak alkotótársa. 

A 80-asévek elején Méhes Lóránttal Zuzu-Vető néven 

festészeti munkákat készít. Ezekkel párhuzamosan ké-

szülnek saját fotói - önarcképek, kettős expozíciók, kép-

párok-, melyek a fotográfia alapvető kérdéseit teszik fel 

a fotó pszichedelikus és költői lehetőségeivel élve. Eddigi 

munkáit Színezett régi levegő címen 2003-ban mutatja be.

Márta Aczél (1909-1997) having received a degree in his-

tory of art at Frankfurt University Aczél becomes a pupil 

of József Pécsi in 1935. In this period she makes the bulk 

of her advertising works and object photographs. In 1939 

she is included in the Magyar fénykepezés album (Hun-

garian Photography) and also participates in the exhibi-

tion Hungarian Collection organized by the Photographic 

Society of America.

Gábor Attalai (1934-2011) received his diploma in 1958 

from the Academy of Applied Arts in Budapest, where 

his masters were Ernő Schubert and Béla Molnár. Pro-

duces textile works, felt sculptures, photography, concep-

tual artworks and objects. He is an alterable, versatile art-



62 63Pictures (1977-78), which examined the problematics of 

depiction and perception.

Dóra Maurer (1937) absolved her studies in 1961 at 

thePainting and Graphic Faculties of the Hungarian 

Academy of Fine Arts. Between 1975-77, she led the 

study circle Creativity Practices at Ganz-Mávag with 

Miklós Erdély. Alongside her own creative praxis, her 

pedagogical and organisational/curatorial work are im-

portant. She is active in a number of genres and media. 

Aside from paintings, she produces graphic work, pho-

tography, film and installations. Her series that employ 

geometry, colour theory and various theories of per-

ception are at once playful experiments and scientific 

observations.

Géza Perneczky (1936) artist, art historian, critic. From 

1957-62, he studied art history and Hungarian at the 

Humanities Faculty of the Eötvös Loránd University of 

Sciences (ELTE) in Budapest. From 1965, he was art 

critic for daily newspaper, Magyar Nemzet, and from 

1968, weekly Élet és Irodalom (Life and Literature). 

Emigrated to Germany in 1970. Produces conceptual 

artworks (Concepts like commentary, 1971), and pho-

tos, and takes an active role in the international mail-art 

movement. Under the name Softgeometry, he publish-

es his own artworks and writings, which are continu-

ously present on the Hungarian art scene.

Zoltán Seidner (1896-1960) The most significant area 

of his work is architectural photography. His photo-

graphs, carrying the distinct mark of the ‘new objec-

tivity’ are regularly published in the professional archi-

tecture journal Tér és Forma. After 1950 Seidner is a 

collaborator of the Hungarian News Agency MTI. 

Kata Sugár (1910-1943) studies modern dances. Estab-

lishes contacts with the Socialist Arts Group. Takes on 

photography in 1934 and studies it at the studio of Mar-

ian Reismann. There she meets Klára Langer, who she 

becomes close with through friendship and work.

István Szendrő (1908-2000) takes on photography at 

the end of the 1920s. Student of Lucien Aigner in Paris, 

then the director of the Centropa Press. Correspond-

ent of Hungarian press in France. In 1935 returns to 

Budapest. Works as a press photographers and starts 

a press agency. Collaborates with the HaFa and then 

Alfréd Pobuda.

Ernő Vadas (1899-1962) has taken photographs since 

his childhood, later becomes a pupil of Rudolf Balogh. 

Vadas has been the president of Hungrian Photogra-

phers’ Association since its establishment. The editor of 

the Foto, he is also a regular contributor to the Picture 

Post and the Lilliput but his works are published also in 

the Vanity Fair, the Harper’s Bazaar and the Illustrated 

London News.

János Vető (1953) photographer and one of the most 

important personalities of the Hungarian neo-avant-

garde and alternative art. In 1969-70, he collaborated 

at the concerts of the group Kex, and between 1976-80, 

he was the partner in the performances of Tibor Hajas. 

In the early ’80s, he painted together with Lóránt Méhes, 

under the name Zuzu-Vető. In parallel with these, he 

made his own photos – self-portraits, double-expo-

sures, diptychs – which raised the most fundamental 

questions of photography, while exploiting its psyche-

delic and poetic possibilities. He presented his oeuvre in 

2003, under the title Coloured Old Atmosphere.

tató (Self-Fashion Show) in Budapest’s Moszkva Square, 

in which passers-by addressed in a random mode stand 

before the camera as models of themselves. From 1978, 

in his performances exclusively for the camera – re-

corded by János Vető, his own body becomes the medi-

um. In these theatrical, yet extremely ritualistic actions, 

he researched his own mental and physical limits. His 

retrospective exhibition was arranged at the Ander-

son Gallery (Richmond, VA, USA) in 1990 (Nightmare 

Works: Tibor Hajas), and at the Ludwig Museum Buda-

pest in 2005 (Kényszerleszállás/Crash Landing).

Károly Halász (1946) from 1969 member of the Péc-

si Műhely (Pécs Workshop) artist group. Engaged in 

painting in parallel with geometric optical and spatial 

problems. Reflecting upon his status as a Central Eu-

ropean artist, realises Land Art actions (For Robert 

Smithson, Paks, 1973), performances (Suitcase-Pho-

tos, in memoriam my Journey, 1973;), and in his Private 

Broadcast series, he places himself in pseudo television 

sets. In 1972, he participated in the Pécsi Műhely’s Bala-

tonboglár Kápolna (Chapel) show, and in 1976 in the 

Exposition: Photo/Art show in Hatvan. Since 1989, he 

amalgamates photography and painting in his Open Ge-

ometry series.

László Káldor (1905-1963) interior designer, graphic 

artist. Studies interior design and furniture design as 

a student of Gyula Kaesz, after which visits Paris on a 

study tour. In the second half of the 1920s Káldor takes 

on photography and begins to make montages based 

on his photographs. In the 1930s he focuses on adver-

tising works and interior design. In the later period he 

almost entirely turns to advertising design.

André Kertész (1894-1985) made his first photographs 

in 1912. Arrived in Paris in 1925, and appeared in 1927 

with an exhibition at the gallery Au Sacre de Printemps. 

Moved to New York in 1936. The Bibliothèque Nation-

ale (Paris) arranged a retrospective exhibition of his 

works in 1963, followed by a solo show in 1964 at the 

Museum of Modern Art in New York.

Imre Kinszki (1901-1945) makes his first photographic 

works in 1926. In 1931 he is a frequent author at the 

Fotóművészeti Hírek (Photographic News), then in a 

1934 article he argues for the ‘new objectivity’. The year 

1937 sees him as one of the founding members of the 

Hungarian Modern Photographers’ Association. He is a 

regular contributor to the journals American Photogra-

phy and Popular Photography.

Klára Langer (1912-1973) after her fine arts studies she 

initially deals with advertising design, then her interest 

moves to photography. In the 1930s she gets acquaint-

ed with the Socialist Arts Group. In the years 1938-

1939 she works in Paris and then continues her adver-

tising design work back at home.

György Lőrinczy (1935-1981) is one of the most in-

fluential photographers of his generation. In his series 

entitled Substances (1965-68), he emphasised the phys-

ical attributes of things. The objective simplicity of his 

pictures drew them toward abstract depiction, with-

out allowing them to lose their materiality. In 1972, his 

book entitled New York, New York was published by 

Magyar Helikon. He emigrated in 1973, living in New 

York from 1974, where he became the photo editor of 

Art Rite magazine, and here his first black and white 

photographs appeared, forerunners to his later Painted 
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