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2. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus II, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán

1. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus I, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán



4. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus IV, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán

3. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus III, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán



6. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus VI, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán

5. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus V, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán



8. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus VIII, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán

7. SSZZOOMMBBAATTHHYY  BBáálliinntt

Bauhaus VII, 1972
silver print, 40x27cm
Fotó/Photo: APRÓ Zoltán



9. PPAAUUEERR  GGyyuullaa

Metamorfózis/Metamorphosis I-XII, 1981
silver print, 13x27.5cm
résztvevôk: ÉRMEZEI Zoltán, PAUER Henrik
fotó/photo: KENDE János



11. HHAAJJAASS  TTiibboorr

Felületkínzás/Surface Torture, 1978
silver print, 21x30cm
fotó/photo: VETÔ János

10. HHAAJJAASS  TTiibboorr

Cím nélkül/Untitled, 1979
silver print, 24x30cm
fotó/photo: VETÔ János



13. HHAAJJAASS  TTiibboorr

Sminkvázlatok/Make-up Studies II, 1979
silver print, 9x13cm
fotó/photo: VETÔ János

12. HHAAJJAASS  TTiibboorr

Sminkvázlatok/Make-up Studies I, 1979
silver print, 9x13cm
fotó/photo: VETÔ János



15. VVEETTÔÔ  JJáánnooss

Elszemélytelenítés/De-personalisation II, 1975-76
silver print, 25x25cm

14. VVEETTÔÔ  JJáánnooss

Elszemélytelenítés/De-personalisation I, 1975-76
silver print, 25x25cm



16. HHAARRIISS  LLáásszzllóó

Jel és Árnyék/Sign and Shadow I-IX, 1975
silver print, 13.7x15.5cm



18.17.



20.19.



22.21.



23.

Fölötted lebeg a Jel, mely mozdulatlan.
Árnyéka a Földön helyrôl helyre, idôrôl idôre folyton változik.
Ha az árnyékot figyeled, megtudsz valamit a Jelrôl,
De ezt a tudásodat mindíg módosítani kell.
Ha a jelet figyeled, megtudsz mindent.

24.

The Symbol floats over you, motionless.
Its Shadow on the Earth changes continually, from place to place, from time to time.
If you watch the shadow, you will know something about the Symbol,
But this knowledge must always be modified.
If you watch the symbol, you will know everything.



26. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary II, 1971
silver print, 21.5x30cm

25. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary I, 1971
silver print, 21.5x30cm



28. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary IV, 1971
silver print, 21.5x30cm

27. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary III, 1971
silver print, 21.5x30cm



30. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary VI, 1971
silver print, 21.5x30cm

29. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary V, 1971
silver print, 21.5x30cm



31. PPEERRNNEECCZZKKYY  GGéézzaa

Concept Like Commentary VII, 1971
silver print, 21.5x30cm



32 –36. PPIINNCCZZEEHHEELLYYII  SSáánnddoorr

Egy földmûves emlékére/In memoriam of a farmer I-V, 1977
silver print, 24x18cm



38. LLÔÔRRIINNCCZZYY GGyyöörrggyy

New York, New York No8, 1968
silver print, 24x16cm

37. LLÔÔRRIINNCCZZYY GGyyöörrggyy

New York, New York No7, 1968
silver print, 24x16.5cm



40. LLÔÔRRIINNCCZZYY GGyyöörrggyy

New York, New York No12, 1968
silver print, 12x18cm

39. LLÔÔRRIINNCCZZYY GGyyöörrggyy

New York, New York No29, 1968
silver print, 24.5x16.5cm



41. HHAALLÁÁSSZZ  KKáárroollyy

Mini Museum I, 1972
colour prints, 48.5x38.5 cm (9x12.5 cm each)

42. HHAALLÁÁSSZZ  KKáárroollyy

Performance, 1973
colour print, 48.5x38.5 cm (9x12.5cm)



43. HHAALLÁÁSSZZ  KKáárroollyy

Mini Museum II, 1972
colour prints, 48.5x38.5 cm (9x12.5 cm each)



45. GGYYEENNIISS  TTiibboorr

Vidéki kirándulás – július 11/Countryside Excursion – 11 July, 2003
C-print, 80x100cm

44. GGYYEENNIISS  TTiibboorr

Vidéki kirándulás – január 9/Countryside Excursion – 9 January, 2003
C-print, 80x100cm



47. GGYYEENNIISS  TTiibboorr

Terület/Area, 2004
C-print, 70x100cm

46. GGYYEENNIISS  TTiibboorr

Eszköz/Tool, 2004
C-print, 70x100cm



49. SSZZAABBÓÓ  DDeezzssôô

Process 002, 2008
C-print, diasec, 40x60cm

48. SSZZAABBÓÓ  DDeezzssôô

Process 001, 2008
C-print, diasec, 40x60cm



51. SSZZAABBÓÓ DDeezzssôô

Process 004, 2008
C-print, diasec, 40x60cm

50. SSZZAABBÓÓ  DDeezzssôô

Process 006, 2008
C-print, diasec, 40x60cm



53. SSZZAABBÓÓ DDeezzssôô

Process 013, 2008
C-print, diasec, 40x60cm

52. SSZZAABBÓÓ DDeezzssôô

Process 010, 2008
C-print, diasec, 40x60cm



54. ÔÔSSZZ  GGáábboorr

A fekete-fehér színei/The Colours of black-and-white I-II, 2009
colour digital print on backlit film, 56x59cm each



55. ÔÔSSZZ  GGáábboorr

Nagyítás/Blow-up, 2010
colour inkjet print, 91x112cm each



Pauer Gyula
(1941) Konceptuális és performansz mûvész, látván ytervezô, szobrász. 1969-tôl a Szürenon csoprt tagja. 1970-ben megjelenteti az elsô
pszeudó-manifesztumot, a Balatonboglári kápolnatárlaton mutatja be az elsô pszeudómûveket. A Pszeudo-elvet monumentális (Villányi
pszeudorelief, 1971) és konceptuális (Halál-projekt, 1972) alkotásokban, fotómûvekben, film-tervekben fejlesztette tovább. 1978-ban
a Nagyatádi Szobrász Alkotótelepen megvalósított monumentális szabadtéri alkotását, a 131 feliratos táblából álló Tüntetôtábla-erdôt
a hatóságok megsemmisítették. 1985-ben készíti el a Magyarország szépe (szépségakció) c. mûvét, 1991-ben a Torinói lepel szobrát,
2005-ben Cipôk a Dunaparton, a Holokauszt áldozatainak budapesti emlékmûvét.

Perneczky Géza
(1936) Képzômûvész, mûvészettörténész, kritikus. 1957-62-ig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán mûvészettörténet-magyar szakára jár. 1965-tôl a Magyar Nemzet, 1968-tól az Élet és Irodalom képzômûvészeti kritikusa. 1970-
ben Németországba emigrál. Konceptuális mûveket (Concepts like commentary 1971), fotókat készít, és aktívan részt vesz a nemzetközi
mail art mozgalomban. Softgeometry néven, saját kiadásában jelenteti meg mûveit és írásait, amelyekkel folyamatosan jelen van a magyar
mûvészeti életben. 

Pinczehelyi Sándor
(1946) Képzômûvész, a Pécsi Mûhely tagja. Különbözô hordozóra nyomtatott grafikai sorozataiban az egykori szocialista jelképek,
sarló és kalapács, utcakô, csillag, nemzeti színek ironikus átfordításaival kísérletezik. 1988-ban kiállít a Velencei Biennálén (Bukta Imrével
és Samu Gézával), majd 2000-ben részt vesz a bécsi Museum Moderner Kunst Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mittel-Europa
1949 –1999 c. kiállításán.

Szabó Dezsô
(1967) Képzômûvész. 1990-97-ig Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, festô szakára jár. Érdeklôdése a kezdeti monokróm festészeti
munkák után a fotografikus képrögzítés felé fordult. Légi és természeti katasztrófák (Black box, 1999), különféle természeti jelenségek
(Forgószél, 2001), titokzatos helyszínek (Helyszín, 2000), mélytengeri felvételek, többnyire televíziós adások kimetszett állóképeibôl
modellezett látványokat rögzít kisfilmes kameráján. A látvány és a kép újrateremtésével Szabó a képek mûködésének mechanizmusára,
azok jelenkori státuszára kérdez rá. A látvány modellezésében egyfajta végpontot jelöl a makett és választott téma önmegsemmisítô
logikája a Time Bomb-sorozatban (2008).

Szombathy Bálint
(1950) mûvészeti gyakorlatát a 70-es évektôl a neoavantgárd kísérletezés és a konceptuális mûvészet analitikus-politikai megközelítése
jellemzi. Performanszaiban és installációiban az aktuális társadalmi eseményekre reagálva a posztkommunizmus jelképrendszerét építi be.
Mûvészként a szerb, a többnemzetiségû jugoszláv és a magyar kultúra mezsgyéin tevékenykedik. A Bosch+Bosch csoport (1969-76)
alapító tagja. 2000-tôl Magyarországon él és dolgozik.

Vetô János
(1953) a magyar neoavantgárd és alternatív mûvészet egyik legjelentôsebb egyénisége. 1969-70-ben közremûködött a Kex Együttes
koncertjein, 1976-80 között Hajas Tibor performaszainak alkotótársa. A 80-asévek elején Méhes Lóránttal Zuzu-Vetô néven festészeti
munkákat készít. Ezekkel párhuzamosan készülnek saját fotói - önarcképek, kettôs expozíciók, képpárok-, melyek a fotográfia alapvetô
kérdéseit teszik fel a fotó pszichedelikus és költôi lehetôségeivel élve. Eddigi munkáit ‘Színezett régi levegô’ címen 2003-ban mutatja be.
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Gyenis Tibor
(1970 ) Képzômûvész, fotográfus. 1988-95 között A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karára majd Mesteriskolájába jár. Installációi és
fotós munkái középpontjában a különféle szerves és szervetlen rendszerek, szervezôdések, mint természet, környezet, táj, test vizsgálata áll
(Hobbigénsebészeti példatár, 2000) A mindennapi élethelyzetekbe férkôzô hiba természetét kutatja (Részletek a tíz felesleges gesztusból,
1999), amelyeket a valóság, vagy a látvány ironikus manipulálásával, el- és átrendezésével, ezek fotografikus rögzítésével értelmez.

Hajas Tibor
(1946-1980) Akció- és performansz- mûvész, költô. A budapesti underground közegébôl induló Hajas a Fluxus által inspirált korai
konceptmûveihez, akcióihoz (Levél barátomnak Párizsba, 1975) szövegeket társít. 1976-ban a budapesti Moszkva téren forgatott
Öndivatbemutató c. filmjében véletlenszerûen megszólított járókelôk önmaguk modelljeként állnak a kamera elé. 1978-tól a kizárólag
a kamerának elôadott performanszaiban - melyeket Vetô János rögzített - saját teste válik a médiummá. Ezekben az egyszerre színpadias,
de éppen annyira rituális akciókban önmaga mentális és fizikális határait kutatja. Retrospektív kiállítását az Anderson Gallery (Richmond,
USA) 1990-ben (Nightmare works: Hajas Tibor), a Ludwig Múzeum 2005-ben (Kényszerleszállás) rendezi meg.

Halász Károly
(1946) Képzômûvész, 1969-tôl a Pécsi Mûhely mûvészcsoport tagja. Párhuzamosan foglalkozik festészettel, geometrikus optikai-
és térproblémákkal. Közép-európai mûvész státuszára reflektálva valósítja meg land art akcióit (For Robert Smithson, Paks, 1973),
performanszait (Bôröndfotók, utazásom emlékére, 1973), a Privát adás sorozatban önmagát helyezi a pszeudó televíziókészülékbe.
1972-ben részt vesz a Pécsi Mûhely Balatonboglári Kápolnatárlatán, 1976-ban az Expozíció. Fotó/mûvészet kiállításon Hatvanban. 1989-tôl
a fotót és a festészetet ötvözi a Nyitott geometria sorozatokban.

Haris László
(1943) a 60-as évek végétôl a magyar neoavantgárd aktív szerplôje, konceptuális fotómunkákat készít, rendszeresen mûködik együtt
képzômûvészekkel. A Szürenon (1969), az R (Budapesti Mûszaki Egyetem, 1970) és a Balatonboglári kápolnatárlatok (1970-73)
résztvevôje. 1975-ben rendezi a Jel és árnyék címû akciót, ugyanebben az évben rögzíti az 1975. VI. 5. - négyszáznyolcvan képbôl álló
fotószekvenciát, mely a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményében található.

Jokesz Antal
(1952) 1974-óta foglalkozik fotográfiával, 1978-tól a Fiatalok Fotómûvészeti Stúdiójának tagja. Alkotóként a képi pillanat és az idô
viszonya, a rögzítés véletlenje foglalkoztatja. 1979-tôl a Dokumentum címû kiállítás- és kiadvány-sorozat szervezôje. A 70-es években
készült fekete-fehér negatívjai szolgálnak késôbbi munkái kiindulópontjaként. 1999-ben ‘A preparált idô nyomában’ címmel jelenik meg
fotó- és esszékötete.

Lôrinczy György
(1935-1981) Generációjának egyik legnagyobb hatású fotográfusa. Ragacsok/Szubsztanciák c. sorozatában (1965-68) a dolgok fizikai tu-
lajdonságát hansúlyozza. Képeinek tárgyilagos egyszerûsége az absztrakt ábrázolás közelébe vonja azokat, anélkül, hogy anyagszerûségük el-
veszne. 1972-ben a Magyar Helikon kiadónál jelenik meg a New York, New York c. könyve. 1973-ban emigrál, 1974-tôl New Yorkban
él, ahol az Art Rite magazin képszerkesztôje lesz, itt jelennek meg elsô fekete-fehér fotográfiái, a késôbbi Festett képeinek (1977-78)
elôfutárai, melyek az ábrázolás és érzékelés problematikáit vizsgálják.

Ôsz Gábor
(1962) a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola festô szakára jár, majd az amsterdami Rijksacademie posztgraguális képzésén folytat tanulmá-
nyokat. Amszterdamban él és dolgozik. Konceptuális fotó- és videómunkái a médium alapvetô sajátosságait kutatják. A Liquid Horizon
(1999-2002) projekt során az Atlanti fal II. világháborús betonbunkereit használja camera obscuraként. E munkája a kezdete  azoknak
a sorozatoknak - melyekben építményeket használ camera obscuraként – s összefoglaló néven Camera Architectura-nak nevez. A Fekete-
fehér színei (2009) és a Nagyítás (2010) sorozatokban a tér manipulálásával a fotografikus kép reprezentációs kérdéseivel foglakozik.
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Gyula Pauer
(1941) Conceptual and performance artist, set designer, and sculptor. From 1969, member of Szürenon group. In 1970, publishes his first
pseudo-manifesta, and shows his first pseudo-artworks at the Chapel show in Balatonboglár. Further develops his Pseudo-principle in
monumental (Villány pseudo-relief, 1971) and conceptual (Death-project, 1972) artworks, photography and film screenplays. The authorities
destroyed the monumental outdoor artwork that he realised at the Nagyatád Sculpture Colony in 1978, Demonstration-Sign Forest,
comprised of 131 signs with captions. In 1985, he produced his work entitled Miss Hungary (beauty-action), in 1991 his sculpture, the
Shroud of Turin, and in 2005, Shoes at the Danube Banks, his memorial work devoted to the victims of the Holocaust.

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 photos, and takes an active role in the international mail-art movement. Under the name Softgeometry, he publishes his own
artworks and writings, which are continuously present on the Hungarian art scene.

Sándor Pinczehelyi
(1946) Artist, and member of Pécsi Mûhely (Pécs Workshop). In his graphic series printed on various vehicles, he experiments with
an ironic inversion of former Socialist symbols: hammer and sickle, paving stone, five-pointed star, and the national colours. In 1988,
he showed at the Venice Biennale (with Imre Bukta and Géza Samu), and in 2000 in the Museum Moderner Kunst (Vienna) show,
Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mittel-Europa 1949-1999.

Dezsô Szabó
(1967) Studied between 1990-97 at the Painting Faculty of the Hungarian Academy of Fine Arts. After his early monochrome paintings,
his interest turned to photography. He records the scenes of air and natural disasters (Black Box, 1999), various natural phenomena
(Tornado, 2001), enigmatic locations (Location, 2000), and deep-sea photography, on his small film camera, modelled from still photos
extracted from television programmes, for the most part. With the re-creation of the scene and the image, Szabó questions the
mechanisms of the functioning of images and their contemporary status. The self-annihilating logic of the maquette and the chosen
subject matter indicates a kind of extreme in the modelling of the scene in his Time-Bomb series (2008).

Bálint Szombathy (1950) His artistic praxis is characterised by neo-avantgarde experimentation and the analytical-political approach
of conceptual art, from the ’70s. Reacting to current sociological events, he builds the post-Communist system of symbols into his
performances and installations. As an artist, he is active on the borderlands of Serb, multicultural Yugoslav, and Hungarian culture.
Founding member of the artist group Bosch+Bosch (1969-76). Lives and works in Hungary since 2000.

János Vetô (1953) is one of the most important personalities of the Hungarian neo-avantgarde 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-Vetô. In parallel with these, he made his own photos – self-
portraits, double-exposures, diptychs – which raised the most fundamental questions of photography, while exploiting its psychedelic
and poetic possibilities. He presented his oeuvre in 2003, under the title Coloured Old Atmosphere.

63

Tibor Gyenis
(1970) Artist and photographer. Between 1988-95 studied at the Faculty of Arts at the Pécs University of Sciences, and then at the
Masters’ School. At the centre of his installation and photographic works is the examination of the various organic and inorganic systems
and organisations, like nature, the environment, the landscape, and the body (Hobby Genetic Engineering of Examples, 2000). He re-
searches the nature of the error that slips into everyday life situations (Details from the Ten Superfluous Gestures, 1999), which he in-
terprets with photography, with the ironic manipulation of reality or appearance, arrangement and rearrangement.

Tibor Hajas
(1946-1980) Action and performance artist, poet. Hajas, starting out from the Budapest underground community, paired his early con-
ceptual artworks inspired by Fluxus, and actions (Letter to my Friend in Paris, 1975) with texts. In 1976, shot his film entitled Öndivat-
bemutató (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 – recorded by János Vetô, his own body becomes
the medium. In these theatrical, yet extremely ritualistic actions, he researched his own mental and physical limits. His retrospective ex-
hibition was arranged at the Anderson Gallery (Richmond, VA, USA) in 1990 (Nightmare Works: Tibor Hajas), and at the Ludwig Mu-
seum Budapest in 2005 (Kényszerleszállás/Crash Landing).

Károly Halász
(1946) From 1969 member of the Pécsi Mûhely (Pécs Workshop) artist group. Engaged in painting in parallel with geometric optical
and spatial 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 Broadcast series, he places himself in pse-
udo television sets. In 1972, he participated in the Pécsi Mûhely’s Balatonboglár Kápolna (Chapel) show, and in 1976 in the Exposition:
Photo/Art show in Hatvan. Since 1989, he amalgamates photography and painting in his Open Geometry series.

László Haris
(1943) from the late 1960s, active figure of the Hungarian neo-avantgarde, prepared conceptual photo works, and regularly works together
with visual artists. Participant in Szürenon (1969), R (Budapest Technical University, 1970) and the Balatonboglár shows (1970-73).
In 1975, organised the action entitled Symbol and Shadow, and in the same year, recorded his photographic sequence of 480 images,
entitled 1975. VI. 5. [05.06.1975], found in the collection of the Hungarian National Gallery.

Antal Jokesz
(1952) has been engaged in photography since 1974, and is member of the Studio of Young Photographic Artists since 1978. As an artist,
the relationship between time and the visual moment, and the incidental nature of recording engage him. Since 1979, organises the ex-
hibition and publication series, entitled Dokumentum. His black and white negatives from the ’70s serve as a point of departure for his
later works. In 1999, a volume of photos and essays, entitled ‘A preparált idô nyomában’ [In the trace of mounted time], was published.

György Lôrinczy
(1935-1981) One of the most influential photographers of his generation. In his series entitled Substances (1965-68), he emphasised
the physical attributes 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.

Gábor Ôsz
(1962) studied in the Painting Faculty at the Hungarian Academy of Fine Arts, and continued with post-graduate training at the
Rijksakademie in Amsterdam. Lives and works in Amsterdam. His conceptual photo and video works investigate the fundamen-
tal characteristics of the medium. In the course of the Liquid Horizon (1999-2002) project, he used the World War II concrete
bunkers of the Atlantic Wall as a camera obscura. This work was the beginning of his series in which he uses edifices as camera
obscurae – which he calls collectively “Camera Architectura”. In his The Colours of Black and White (2009) and Blow-Up (2010)
series, with the manipulation of the space, he is engaged by the representational questions of the photographic image.
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