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André KERTÉSZ 

Egg Slicer / Tojásszeletelő, New York, 1941

silver print, 255x208 mm

2.André KERTÉSZ

New York, 1947

silver print, 285x350 mm

1.



André KERTÉSZ 

Martinique, 1972

silver print, 203x252 mm

4.André KERTÉSZ

Shadows / Árnyak, Paris, 1931

silver print, 277x356 mm

3.



LENGYEL Lajos 

Glass and Shadow / Üveg és árnyéka, 1936

silver print, 180x245 mm

6.LENGYEL Lajos

Jar / Korsó, 1932

silver print, 245x182 mm

5.



LENGYEL Lajos 

Pebble Dropping / Kavicsdobálók, 1934

silver print, 176x243 mm

8. KÁLMÁN Kata

Varga Laci, Children Eating bread / Kenyérevő gyermek, 1931

silver print, 238x180 mm

7.



KINSZKI Imre

Cardplayers / Kártyázók, 1930

silver print, 45x62 mm

10.KINSZKI Imre

Gábor with Camera / Gábor fényképezőgéppel, 1933

silver print, 60x43 mm

9.



KINSZKI Imre

Reflection / Tükröződés, 1929

silver print, 89x63 mm

12.KINSZKI Imre

Policemen / Rendőrök, 1931

silver print, 86x63 mm

11.



LANGER Klára

Doll / Baba, 1940s

silver print, 237x183 mm

14.LANGER Klára

Doll / Baba, 1940s

silver print, 285x187 mm

13.



LANGER Klára

Dolls / Babák, 1940s

silver print, 240x183 mm

16.LANGER Klára

Doll / Baba, 1940s

silver print, 238x182 mm

15.



LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 240x173 mm

18.LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 180x240 mm

17.



LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 180x242 mm

20.LŐRINCZY György

New York, New York, 1968

silver print, 180x242 mm

19.



HALÁSZ Károly

Private Broadcasting / Privát adás 1-5/2, 1974-75

silver print, 180x240 mm

22.HALÁSZ Károly

Private Broadcasting / Privát adás 1-5/1, 1974-75

silver print, 180x240 mm

21.



HALÁSZ Károly

Private Broadcasting / Privát adás 1-5/4, 1974-75

silver print, 180x240 mm

24.HALÁSZ Károly

Private Broadcasting / Privát adás 1-5/3, 1974-75

silver print, 180x240 mm

23.



SZOMBATHY Bálint

Lenin in Budapest / Lenin budapesten, 1972

silver print, 300x397 mm

26.HALÁSZ Károly

Private Broadcasting / Privát adás 1-5/5, 1974-75

silver print, 180x240 mm

25.



MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/1, 1981

silver print, 470x680 mm

28.PERNECZKY Géza

Art Bubble, 1972

silver print, 300x230 mm

27.



MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/3, 1981

silver print, chalk / kréta, 470x680 mm

30.MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/2, 1981

silver print, 470x680 mm

29.



MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/5, 1981

silver print, chalk, 470x680 mm

32.MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/4, 1981

silver print, 470x680 mm

31.



MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/7, 1981

silver print, chalk, 470x680 mm

34.MAURER Dóra

Objectified Outline / Tárgyiasított körvonal 1-7/6, 1981

silver print, 470x680 mm

33.



HAJAS Tibor

Sufrace Torture / Felületkínzás 2, 1978

silver print, 130x180 mm

Photo / Fotó: VETŐ János

36.HAJAS Tibor

Sufrace Torture / Felületkínzás 1, 1978

silver print, 130x180 mm

Photo / Fotó: VETŐ János

35.



Vera MOLNAR

1% Disorder / 1% rendezetlenség, 1976

ink on paper / papír, tus, 500x360 mm

38.Vera MOLNAR

1% Disorder / 1% rendezetlenség, 1976

ink on paper / papír, tus, 500x360 mm

37.



Vera MOLNAR

Inclinations / Dőlés 2, 1971

ink on paper / papír, tus, 360x305 mm

40.Vera MOLNAR

Inclinations / Dőlés 1, 1971

ink on paper / papír, tus, 360x305 mm

39.



TÜRK Péter

Association Series / Asszciációs sorok 1-5/2, 1972

silver print, 600x500 mm

42.TÜRK Péter

Association Series / Asszciációs sorok 1-5/1, 1972

silver print, 600x500 mm

41.



TÜRK Péter

Association Series / Asszciációs sorok 1-5/4, 1972

silver print, 600x500 mm

44.TÜRK Péter

Association Series / Asszciációs sorok 1-5/3, 1972

silver print, 600x500 mm

43.



GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/1, 1975

acrylic on board / akril, fa, 280x280x36 mm

46.TÜRK Péter

Association Series / Asszciációs sorok 1-5/5, 1972

silver print, 500x600 mm

45.



GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/3, 1975

acrylic on board / akril, fa, 420x420x36 mm

48.GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/2, 1975

acrylic on board / akril, fa, 350x350x36 mm

47.



GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/5, 1975

acrylic on board / akril, fa, 420x420x36 mm

50.GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/4, 1975

acrylic on board / akril, fa, 490x490x36 mm

49.



GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/7, 1975

acrylic on board / akril, fa, 280x280x36 mm

52.GÁYOR Tibor

Foldings / Hajtások 1-7/6, 1975

acrylic on board / akril, fa, 350x350x36 mm

51.



RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/2, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

54.RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/1, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

53.



RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/4, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

56.RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/3, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

55.



RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/6, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

58.RÁKÓCZY Gizella

Four Section Spiral / Négybekezdésű spirál 1-6/5, 1983

tempera on paper / tempera, papír, 600x600mm

57.



ATTALAI Gábor

RED-Y MADE 231, 1974

enamel and ink on folded paper / zománc, tus, papír, 210x297mm

60.ATTALAI Gábor

RED-Y MADE 221, 1974

enamel and paper envelope / zománc, tus, boríték, 114x162mm

59.



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, con-

ceptual artworks and objects. He is an alterable, versatile 

artist 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 (Other-image, Ernst Museum, Budapest). His works 

are found in the collections of the Modern Hungarian 

Gallery (Pécs), Szombathely Gallery and the Hungarian 

National Gallery.

Tibor Gáyor (1929) is a visual artist, who obtained his 

diploma in architectural engineering in 1951, and then 

emigrated to Vienna in 1956. After his early conceptual 

works, he explored the connections between plane and 

space by creating objects and sculptural works consisting 

of mathematically describable, serial, folded structures. 

In 2001, the Municipal Museum of Art in Győr presented 

Dóra Maurer and Tibor Gáyor’s joint exhibition entitled 

Parallel Oeuvres.

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-

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 – record-

ed by János Vető, his own body becomes the medium. 

In these theatrical, yet extremely ritualistic actions, he 

researched his own mental and physical limits. His retro-

spective exhibition was arranged at the Anderson Gal-

lery (Richmond, VA, USA) in 1990 (Nightmare Works: 

Tibor Hajas), and at the Ludwig Museum Budapest in 

2005 (Kényszerleszállás/Crash Landing).

Károly Halász (1946-2016) from 1969 member of the 

Pécsi Műhely (Pécs Workshop) artist group. Engaged 

in painting in parallel with geometric optical and spa-

tial problems. Reflecting upon his status as a Central 

European artist, realises Land Art actions (For Robert 

Smithson, Paks, 1973), performances (Suitcase-Photos, in 

memoriam my Journey, 1973), and in his Private Broad-

cast series, he places himself in pseudo television sets. In 

1972, he participated in the Pécsi Műhely’s Balatonboglár 

Kápolna (Chapel) show, and in 1976 in the Exposition: 

Photo/Art show in Hatvan. From 1989, he amalgamated

photography and painting in his Open Geometry series.

Kata Kálmán (1909-1978) Since 1927 she has attended 

the Alice Madzsar school of modern dance. She meets 

there the arts writer, arts historian and photographer, 

Iván Hevesy. In 1931, with Hevesy’s encouragement, she 

begins to take photographs. In 1937 her first album Ti-

borc containing 24 portrait works is published, Zsigmond 

Móricz write an introduction to it. It is followed by the 

Szemtől szemben seeing the daylight in 1939 and later 

the Tiborc új arca in 1955. Since 1965 she has been the 

editor of the Fotóművészeti Kiskönyvtár (Photgraphic 

Art Library) publishing series at the Corvina Publishers.

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 Nationale 

(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 acquainted 

with the Socialist Arts Group. In the years 1938-1939 she 

works in Paris and then continues her advertising design 

work back at home.

Lajos Lengyel (1904-1978) was a photographer and ty-

pographer. Was typesetter at the Makói Hírlap (Makó 

News) from 1923. He worked at the Fővárosi Nyomda 

(Capital Press) from 1927, and then from 1930 as design 

manager at the Hungária Nyomda (Hungary Press), led by 

Albert Kner. He joined the Work Circle in 1929, and be-

came a member of the social photography group. While 

from 1930, he designed advertising and book covers, he 

also made photo-montages. He took part in the exhi-

bition entitled “From Our Lives” in 1932. He designed 

numerous books, and his oeuvre was honoured with the 

Kossuth Award in 1961. Board member of the Associa-

tion of Hungarian Photographic Artists from 1968.

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

tial photographers of his generation. In his series entitled 

Substances (1965-68), he emphasised the physical at-

tributes of things. The objective simplicity of his pictures 

drew them toward abstract depiction, without 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 Pictures (1977-78), which 

examined the problematics of depiction and perception.

Dóra Maurer (1937) absolved her studies in 1961 at the 

Painting 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 important. She is ac-

tive in a number of genres and media. Aside from paint-

ings, she produces graphic work, photography, film and 

installations. Her series that employ geometry, colour 

theory and various theories of perception are at once 

playful experiments and scientific observations.

Vera Molnar (1924), a pioneer of computer-based art, 

pursued her studies at the Hungarian Academy of Fine 

Arts and the Sorbonne in Paris. She began creating com-

binatory images in 1959 and exploring the possibilities 

of computer-based art as of 1968. Her works consist of 

algorithmic series, which are based on simple geometric 

forms or themes. Together with François Morellet, Julio 

Le Parc andYvaral, she founded the Groupe Recherch 

d’Art Visuel  (1960).

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

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

manities Faculty of the Eötvös Loránd University of Scienc-

es (ELTE) in Budapest. From 1965, he was art critic for dai-

ly newspaper, Magyar Nemzet, and from 1968, weekly Élet 

és Irodalom (Life and Literature). Emigrated to Germany in 

1970. Produces conceptual artworks (Concepts like com-

mentary, 1971), and photos, and takes an active role in the 

international mail-art movement. Under the name Softge-

ometry, he publishes his own artworks and writings, which 

are continuously present on the Hungarian art scene.

Gizella Rákóczy (1947-2015) studied painting at the Hun-

garian Academy of Fine Arts and then worked as an artist 

in Miklós Erdély’s mosaic workshop (MURUS). As of 1976, 

she began building her systematic-variational images – based 

on a single initial form and composed of geometric motifs 

– according to certain mathematical regularities. Through 

the techniques of doubling, multiplying and mirroring, she 



created endless series. Having initially worked with tem-

pera and silkscreen printing, after 1998, she developed  

a painting method that resulted in the translucent shine of 

aquarelle layers. Her artworks – much like mathematical se-

quences – display seemingly random but regular patterns, 

which lendthese works their intellectual and aesthetic effect

Bálint Szombathy (1950) His artistic praxis is character-

ised by neo-avantgarde experimentation and the analyt-

ical-political approachof conceptual art, from the ’70s. 

Reacting to current sociological events, he builds the 

post-Communist system of symbols into his performanc-

es and installations. As an artist, he is active on the bor-

derlands of Serb, multicultural Yugoslav and Hungarian 

culture. Founding member of the artist group Bosch+ 

Bosch (1969-76). Lives and works in Hungary since 2000.

Péter Türk’s (1943-2015) oeuvre is characterized by  

a penchant for thinking in structures and series, and  

a richness of thought developed with a reduced set of 

tools. At the beginning of the ‘70s, he created geometric 

works which were followed by increasingly conceptualized 

pieces. It was at this point that the medium of photogra-

phy was accorded a defining role in his art. He participat-

ed in the most significant exhibitions of the Hungarian 

neo-avantgarde generation: Szürenon, 1969; R-Exhibition, 

1970; Chapel Exhibitions in Balatonboglár, 1970-1972. As 

of 1987, he began to interpret the analysis of visual per-

ception and reality, as well as the position of the artist, 

from the perspective of faith. His works created during 

this period centre on the opposition of light and darkness, 

positive and negative, depth and height, visible and invisi-

ble, symmetry and asymmetry.

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.

Gáyor Tibor (1929) képzőművész. 1951-ben építész-

mérnöki diplomát szerez, majd 1956-ban Bécsbe emigrál. 

Korai konceptuális munkák után munkáiban a sík és a tér 

összefüggéseit kutatja. Matematikailag leírható, szeriális 

hajtásstruktúrákból építkező objekteket és plasztikus 

műveket hoz létre. A győri Városi Művészeti Múzeum 

2001-ben mutatta be Maurer Dóra és Gáyor Tibor Pár-

huzamos Életművek című kiállítását.

Hajas Tibor (1946-1980) akció- és performansz-mű-

vész, költő. A budapesti underground közegéből indu-

ló Hajas a Fluxus által inspirált korai konceptműveihez, 

akcióihoz (Levél barátomnak Párizsba, 1975) szövegeket 

társít. 1976-ban a budapesti Moszkva téren forgatott 

Öndivatbemutató c. filmjében véletlenszerűen megszó-

lított járókelők önmaguk modelljeként állnak a kamera 

elé. 1978-tól a kizárólag a kamerának előadott perfor-

manszaiban – melyeket Vető János rögzített – saját tes-

te válik a médiummá. Ezekben az egyszerre színpadias, 

de éppen annyira rituális akciókban önmaga mentális és 

fizikális határait kutatja. Retrospektív kiállítását az An-

derson Gallery (Richmond, USA) 1990-ben (Nightmare 

works: Hajas Tibor), a Ludwig Múzeum 2005-ben (Kény-

szerleszállás) rendezi meg.

Halász Károly (1946-2016) 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 

televíziókészülékbe. 1972-ben részt vesz a Pécsi Műhely 

Balatonboglári Kápolnatárlatán, 1976-ban az Expozíció. 

Fotó/művészet kiállításon Hatvanban. 1989-től a fotót és 

a festészetet ötvözte a Nyitott geometria sorozatokban.

Kálmán Kata (1909-1978) 1927-től Madzsar Alice moz-

dulatművészeti iskolájában tanul, itt ismerkedik meg He-

vesy Iván művészti író, művészettörténész, fotográfus-

sal. 1931-ben Hevesy ösztönzésére kezd el fényképezni. 

1937-ben jelenik meg a 24 portrét tartalmazó Tiborc 

című albuma Móricz Zsigmond előszavával. Ezt követi 

1939-ben a Szemtől szemben, majd 1955-ben a Tiborc új 

arca. 1965-től a Corvina kiadónál megjelenő Fotóművé-

szeti Kiskönyvtár című sorozat szerkesztője.

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

szíti. 1925-ben érkezik Párizsba, s 1927-ben kiállítással je-

lentkezik az Au Sacre de Printemps galériában. 1936-ban 

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

nale 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 ér-

vel. 1937-ben alapító tagja a Modern Magyar Fényképe-

zők csoportjának. Rendszeresen publikál az American 

Photography 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 

reklámfotográfiai tevékenységét.



Lengyel Lajos (1904-1978) fotográfus, tipográfus. 1923-

tól betűszedő a Makói Hírlapnál. 1927-től a Fővárosi 

Nyomdában, majd 1930-tól a Kner Albert vezette Hun-

gária Nyomdában tervező-művezetőként dolgozott. 

1929-ben bekapcsolódott a Munka-körbe, s tagja lett  

a szociófotó csoportnak. Miközben 1930-tól reklámo-

kat és könyvborítókat tervez, fotómontázsokat is készít. 

Részt vesz az ‘A mi életünkből’ című kiállításon 1932-ben. 

Számos könyvet tervez, munkásságát 1961-ben Kos-

suth-díjjal tüntették ki. 1968-tól a Magyar Fotóművészek 

Szövetsége vezetőségi tagja.

Lőrinczy György (1935-1981) generációjának egyik leg-

nagyobb hatású fotográfusa. Ragacsok/Szubsztanciák 

című 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 

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

kotó tevékenysége mellett fontos a pedagógiai és művé-

szetszervező munkássága. Több műfajban tevékenykedik. 

Festményei mellett grafikákat, fotókat, filmeket, installá-

ciókat készít. A geometria, a színelmélet és az érzékelés 

különböző elméleteinek felhasználásával készülő soro-

zatai egyszerre játékos kísérletek és tudományos igényű 

megfigyelések.

Vera Molnar (1924) a számítógépes művészet egyik 

úttörője, a budapesti Képzőművészeti Főiskola után  

a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait. 1959-től 

készített kombinatorikus képeket, s 1968-tól a számító-

gépes művészet lehetőségeinek kutatásába kezdett. Mű-

vei egyszerűgeometriai formákon vagy geometriai témá-

kon alapuló algoritmikus sorozatok. François Morellet, 

Julio Le Parc és Yvaral társaságában a Groupe Recherche 

d‘Art Visuel alapító tagja (1960).

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 mozgalom-

ban. Softgeometry néven, saját kiadásában jelenteti meg 

műveit és írásait, amelyekkel folyamatosan jelen van a 

magyar művészeti életben. 

Rákóczy Gizella (1947-2015) a Magyar Képzőművészeti 

Főiskolán festészeti tanulmányokat folytat, majd Erdély 

Miklós mozaikműhelyének (MURUS) alkotója. 1976-tól 

geometrikus motívumokból álló, szisztematikus-variáci-

ós képeit egyetlen kiinduló formából matematikai sza-

bályszerűségek szerint építi fel. A kettőzés, sokszorozás, 

forgatás és tükrözés végtelen ásorozatokat hoz létre. 

Kezdetben temperaműveket, illetve szitanyomat készít, 

majd 1998 után az akvarellrétegek áttetsző ragyogá-

sát eredményező festői módszert fejleszt ki. Műveiben  

a matematikai soroknál ismert jelenségekhez hasonlóan 

véletlennek látszó, de törvényszerű mintázatok jönnek 

létre. Ezek adják a művek intellektuális és esztétikai ha-

tását.

Szombathy Bálint (1950) művészeti gyakorlatát a 70-es 

évektől a neoavantgárd kísérletezés és a konceptuá-

lis művészet analitikus-politikai megközelítése jellemzi. 

Performanszaiban és installációiban az aktuális tár-

sadalmi eseményekre reagálva a posztkommunizmus 

jelképrendszerét építi be. Művészként a szerb, a több-

nemzetiségű jugoszláv és a magyar kultúra mezsgyéin te-

vékenykedik. A Bosch+Bosch csoport (1969-76) alapító 

tagja. 2000-től Magyarországon él és dolgozik.

Türk Péter (1943-2015) életművét a struktúrákban és so-

rozatokban való gondolkodás, a redukált eszköztárral ki-

bontott gondolati gazdagság jellemzi. A 70-es évek elején 

geometrikus, majd egyre konceptualizálódó alkotásokat 

hoz létre, ekkortól válik meghatározó jelentőségűvé 

számára a fotó médiuma. A magyar neo-avantgarde 

generáció meghatározó kiállításain vesz részt: Szürenon, 

1969; R-Kiállítás, 1970; Balatonboglári kápolnatárlatok, 

1970-1972. 1987-től a látás és a valóság analízisét, vala-

mint a művész pozícióját a hit perspektívájából kezdte 

értelmezni. Ebben azidőszakban készült művei a fény-

árnyék, sötét-világos, a pozitív-negatív, mélység és ma-

gasság, látható és láthatatlan, szimmetria-aszimmetria 

ellentétére épülnek.
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