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 2. André KERTÉSZ

 Ablakomból / From My Window, new york, 1979
 silver print, 252x202 mm

 

 1. André KERTÉSZ

 new york, 1962
 silver print, 252x202 mm



 

 3. André KERTÉSZ

 Füst Torontóban / Smoke in Toronto, 1979
 silver print, 205x252 mm

 

 4. André KERTÉSZ

 London, 1948
 silver print, 258x203 mm



 

 5. André KERTÉSZ

 Paris, 1928
 silver print, 190x240 mm

 

 6. André KERTÉSZ

 Munkások / Workers, 1928-29
 silver print, 173x230 mm



 

 8. André KERTÉSZ

 Korsó / Pitcher, Paris, 1926
 silver print, 251x201 mm

 

 7. André KERTÉSZ

 Detroit, 1957
 silver print, 252x202 mm



 

10. KINSZKI Imre

 Titkárnő / Secretary, 1932
 silver print, 175x128 mm

 

 9. KINSZKI Imre

 Délutáni fények / Afternoon Lights, 1930
 silver print, 178x128 mm



 

11. KINSZKI Imre

 Hajók a Dunán / Boats on the Danube, 1930
 silver print, 65x88 mm

 

12. KINSZKI Imre

 olló nagyításban / Blow-Up of a Scissors, 1929
 silver print, 86x66 mm



 

13. KERNy István

 Jupiter, 1917
 silver print, 95x85 mm

 

14. Ismeretlen fotográfus / Photographer unknown 

 Mi ketten / Me and i, 1930s
 silver print collage, 160x120 mm



 

16. ERdÉLyI Ida 

 Szentpál mozdulatművészeti iskola / Szentpál Dance School, 1930
 silver print collage, 264x293 mm

 

15. SZENdRŐ István 

 gyorskorcsolyázók / Speed Skaters, 1930s
 silver print collage, 264x293 mm



 

18. oSoHA László 

 Ablakban / At the Window, 1932
 silver print, 216x166 mm

 

17. ANGELo 

 Létra / Ledder, 1950
 silver print, 390x290 mm



 

20. BRASSAÏ 

 Akt / nude, 1936
 silver print, 178x230 mm

 

19. ANGELo 

 Akt / nude, c1925
 silver print, 156x103 mm



 

21. BARNA Anna

 new york, Downtown, 1940s
 silver print, 200x252 mm

 

22. BARNA Anna

 new york, Downtown, 1940s
 silver print, 252x162 mm



 

24. KÁLMÁN Kata

 Cigányfiú / gypsy Boy, 1936
 silver print, 230x170 mm

 

23. BARNA Anna

 Leskelődő / onlooker, 1930s
 silver print, 228x170 mm



 

25. BARNA Anna

 Tükörkép / reflection, 1930s
 silver print, 200x243 mm

 

26. BARNA Anna

 Tükröződés / reflection, 1930s
 silver print, 226x167 mm



 

28. BARNA Anna

 Baba / Doll, 1930s
 silver print, 256x202 mm

 

27. BARNA Anna

 Baba / Doll, 1930s
 silver print, 252x180 mm



 

30. BARNA Anna

 Baba / Doll, 1930s
 silver print, 256x202 mm

 

29. BARNA Anna

 Baba / Doll, 1930s
 silver print, 252x150 mm



 

32. LANGER Klára

 Babák / Dolls, 1930s
 silver print, 165x240 mm

 

31. LANGER Klára

 Baba / Doll, 1930s
 silver print, 85x70 mm



 

34. HoLICS Gyula

 Két tojás / Two Eggs, 1954
 silver print, 300x398 mm

 

33. HoLICS Gyula

 Csendélet / Still-Life, 1950s
 silver print, 400x300 mm



 

35. HoLICS Gyula

 Szemüveg és árnyéka / glasses and Shadow, 1955
 silver print, 397x297 mm

 

36. HoLICS Gyula

 Tekercs / roll, 1950s
 silver print, 297x398 mm



 

37. HoLICS Gyula

 Distortion, 1955
 silver print, 395x296 mm

 

38. HoLICS Gyula

 négy vonó / Four Bows, 1955
 silver print, 398x296 mm



 

39. HoLICS Gyula

 Csendélet / Still-Life, 1955
 silver print, 240x178 mm

 

40. HoLICS Gyula

 Csendélet / Still-Life, 1950s
 silver print, 240x180 mm



 

41. MAuRER dóra

 Elrejtett struktúrák / Hidden Structures i, 1979
 silver print, 292x415 mm

 

42. MAuRER dóra

 Elrejtett struktúrák / Hidden Structures ii, 1979
 silver print, 292x415 mm



 

43. MAuRER dóra

 Elrejtett struktúrák / Hidden Structures iii, 1979
 silver print, 292x415 mm

 

44. MAuRER dóra

 Bal szem - jobb szem, kettős tárgyfotók / Left Eye – right Eye, Double object Photographs i, 1973
 silver print, 180x240 mm



 

45. MAuRER dóra

 Bal szem - jobb szem, kettős tárgyfotók / Left Eye – right Eye, Double object Photographs ii, 1973
 silver print, 180x240 mm

 

46. MAuRER dóra

 Bal szem - jobb szem, kettős tárgyfotók / Left Eye – right Eye, Double object Photographs iii, 1973
 silver print, 180x240 mm



 

47. LŐRINCZy György

 Szubsztanciák / Substances no25, 1968
 silver print, 238x168 mm

 

48. LŐRINCZy György

 Szubsztanciák / Substances no26, 1968
 silver print, 242x150 mm



 

49. LŐRINCZy György

 Szubsztanciák / Substances no29, 1968
 silver print, 240x160 mm

 

50. LŐRINCZy György

 Szubsztanciák / Substances no28, 1968
 silver print, 220x160 mm



 

51-54. HALÁSZ Károly
 Hommage for robert Smithon i-iV, 1973
 silver print, 180x240 mm each



 

55-58. HAjAS Tibor
 Máté Passió / The gospel According to St. Matthew, 1976.11.20.
 Akció, Pier Paolo Pasolini Máté evangéliuma című filmje előtt, ganz-MáVAg Művelődési Központ, Budapest
 Action prior to the screening of Pier Paolo Pasolini’s film il Vangelo secondo Matteo 
 in the Cultural Centre of the ganz-MáVAg Factory, Budapest, with VETŐ János
 silver prints, 180x240 mm
 Fotó / Photo: DoBoS gábor





 

59. ERdÉLy Miklós

 Molluszkum, 1969-70
 silver print, 395x297 mm

 

60. VETŐ jános

 Udo Kier, 1976
 silver print, 300x395 mm



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 Photography és a Popular Photography folyóiratokban.

Langer Klára (1912-1973) képzőművészeti tanulmányokat 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.

Lőrinczy György (1935-1981) generációjának egyik legnagyobb hatású fotográfusa. ragacsok/Szubsztanciák c. sorozatában 
(1965-68) a dolgok fizikai tulajdonságát 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. 
könyve. 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. Alkotótevékenysége mellett fontos 
a pedagógiai és művészetszervező munkássága. Több műfajban tevékenykedik. Festményei mellett grafikákat, fotókat, filmeket, 
installációkat készít. A geometria, a színelmélet és az érzékelés különböző elméleteinek felhasználásával készülő sorozatai 
egyszerre játékos kísérletek és tudományos igényű megfigyelések.

Perneczky Géza (1936) képzőművész, művészettörténész, kritikus. 1957-62-ig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán művészettörténet-magyar szakára jár. 1965-től a Magyar nemzet, 1968-tól az Élet és irodalom 
képzőművészeti kritikusa. 1970-ben németországba emigrál. Konceptuális műveket (Concepts like commentary 1971), 
fotókat készít, és aktívan részt vesz a nemzetközi mail art mozgalomban. Softgeometry néven, saját kiadásában jelenteti meg 
műveit és írásait, amelyekkel folyamatosan jelen van a magyar művészeti életben. 

Szendrő István (1908-2000) az 1920-as évek végétől foglalkozik fotográfiával, Párizsban Lucien Aigner tanítványa, majd a 
Centropa Press vezetője. Franciaországból tudósításokat küld a Magyar lapoknak.1935-ben tér vissza budapestre. Fotóriporter, 
sajtóügynökséget indít. A HaFa, majd Pobuda Alfréd munkatársa.

Vető jános (1953) 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 készülnek saját fotói - önarcképek, kettős expozíciók, 
képpárok-, melyek a fotográfia alapvető kérdéseit teszik fel a fotó pszichedelikus és költői lehetőségeivel élve. Eddigi munkáit 
Színezett régi levegő címen 2003-ban mutatja be.

Angelo (Funk Pál, 1894-1974) 1910-től tanul fotográfiát. Mesterei Dührkoop, Hoppé, valamint Székely Aladár. 1916-ban 
Kertész Mihály rendezőasszisztense és operatőre. Első önálló fotóműtermét 1919-ben nyitja Budapesten, majd egy évvel 
később már Párizsban és nizzában is dolgozik. Aktívan vesz részt a fotós oktatásban, fotográfiai cikkeket publikál. retrospektív 
kiállítását 1968-ban rendezik a Műcsarnokban.

Brassaï (1899-1984) fotográfus, képzőművész, újságíró. 1920-ban Berlinbe, majd 1924-ben Párizsba költözik. Legismertebb 
könyvei: Paris de nuit, 1932; Les Sculptures de Picasso, 1949; Conversation avec Picasso, 1964; graffiti, 1960.

Csörgeő Tibor (1896-1968) Vadas Ernő tanítványaként ismerkedik a fotográfiával. A harmincas évektől rendszeresen kiállít, 
nemzetközi magazinok közlik képeit és cikkeit; később több fotográfiai szakkönyvet is megjelentet.

Erdély Miklós (1928-1986) építész, filmrendező, író, képzőművész. A magyar neoavantgárd művészet egyik legsokoldalúbb 
személyisége. Elméleti írásaiban a különböző művészeti ágak új kifejezési lehetőségeinek, magának a művészeti tevékenységnek 
és a művészet fogalmának 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 elindította a FAFEJ (Fantáziafejlesztő gyakorlatok), 1978-ban az inDigo (interdiszciplináris 
gondolkodás) kurzusát, melyek egy új művészgeneráció egyéniségformáló iskolájává váltak. Első gyűjteményes kiállítása az 
Óbudai galériában volt 1986-ban.

Hajas 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 Öndivatbemutató c. filmjében véletlenszerűen megszólított járókelők önmaguk modelljeként állnak 
a kamera elé. 1978-tól a kizárólag a kamerának előadott performanszaiban - melyeket Vető 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) 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 ötvözi a nyitott geometria sorozatokban.

Holics Gyula (1919-1989) zenész, fotográfus. Az 1950-es évektől vesz részt kiállításokon. Első önálló tárlatát a Fényes 
Adolf termben 1973-ban rendezik. Szerepel a Tény-kép. A magyar fotogáfia története 1840-1982 című tárlaton, s művei 
megjelennek a Kardos-Szilágyi: Leletek a magyar fotográfia történetéből című könyvben is.

Kálmán Kata (1909-1978) 1927-től Madzsar Alice mozdulatművészeti iskolájában tanul, itt ismerkedik meg Hevesy iván 
művészti író, művészettörténész, fotográfussal. 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 Fotóművészeti Kiskönyvtár című sorozat szerkesztője.

Kerny István (1879-1963) képei 1914-től jelennek meg az Érdekes Újságban és az Új időkben. A fotográfia számos területén 
alkotott (dokumentarizmus, sport, néprajzi felvételek), de talán korai trükkfelvételei a legérdekesebbek, melyek közül kettőt 
közölt Moholy-nagy: Malerei. Fotografie. Film c. 1925-ben megjelent könyve.



are perhaps his early trick photos, among which two were published in 1925 in the book Moholy-nagy: Malerei. Fotografie. 
Film (Painting; Photography; Film).

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 Photography 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.

György Lőrinczy (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.

dóra Maurer (1937) finished 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 active in a number of genres and 
media. Aside from paintings, 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.

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.

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.Correspondent 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.

jános Vető (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-Vető. 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 Colourer old Atmosphere.

Angelo (Pál Funk, 1894-1974) has studied photography since 1910. His teachers are Dührkoop, Hoppé and Aladár Székely. 
in 1916 he works as an assistant director and cameraman with Michael Curtis. in 1919 Angelo opens his first own atelier 
in Budapest, but one year later he works also in Paris and nice. Angelo actively participates in teaching photography and 
publishes articles on this subject. His retrospective exhibition takes place in the Budapest Kunsthalle in 1968.

Brassaï  (gyula Halász, 1899-1984) photographer, artist and jurnalist. Moves to Berlin in 1920, then in 1924 to Paris. His most 
famous books are Paris de nuit (1932), Les Sculptures de Picasso (1949), Conversation avec Picasso (1964), and graffiti (1960).

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 phototechnique.

Miklós Erdély (1928-1986) architect, filmmaker, writer, artist. one of the most multifaceted personalities of Hungarian 
neo-Avantgarde art. in his theoretical writings, he was engaged with possibilities for new expression 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-Developing 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 Öndivatbemutató (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 Vető, his own body becomes the medium. in these theatrical, yet extremely ritualistic actions, he researched 
his own mental and physical limits. His retrospective exhibition was arranged at the Anderson gallery (richmond, VA, USA) 
in 1990 (nightmare Works: Tibor Hajas), and at the Ludwig Museum Budapest in 2005 (Kényszerleszállás/Crash Landing).

Károly Halász (1946) from 1969 member of the Pécsi Műhely (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 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. Since 1989, he amalgamates photography 
and painting in his open geometry series.

Gyula Holics (1919-1989) musician and photographer. Since the 1950s Holics has participated in exhibitions. His first 
individual show takes place in the Fényes Adolf hall in 1973. His works are included in Tény-kép, an exhibition of Hungarian 
photography between 1840 and 1982, as well as in the book Leletek a magyar fotográfia történetéből by Kardos-Szilágyi.

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 Tiborc 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.

István Kerny (1879-1963) his photographs were published in Érdekes Újság (interesting newspaper) and Új idők (new 
Times) since 1914. He worked in many fields of photography (documentary, sport, ethnography), but the most interesting 
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