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André KERTÉSZ 

Sidewalk / Járda, Paris, 1929

silver print, 242x188 mm

2.André KERTÉSZ

Martinique, 1972

silver print, 202x252 mm

1.



André KERTÉSZ 

Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, c1934

silver print, 238x178 mm

4.André KERTÉSZ

Saint-Pol-sur-Mer, Dunkerque, c1934

silver print, 178x238 mm

3.



KINSZKI Imre 

Korlát / Trellis, 1930

silver print, 163x117 mm

6.KINSZKI Imre

Looking out the Window / Ablakból, 1930

silver print, 178x130 mm

5.



KINSZKI Imre 

Construction Site / Építkezésen, c1930

silver print, 173x127 mm

7. KINSZKI Imre

Shadows / Árnyak, Budapest, c1930

silver print, 177x128 mm

8.



KINSZKI Imre

Typewriter / Írógép, 1930

silver print, 67x86 mm

10.KINSZKI Imre

Budapest, 1930

silver print, 85x65 mm

9.



KÁLDOR László

Barrels / Hordók, c1930

silver print, 298x188 mm

12.KÁLDOR László

Hand / Kéz, c1930

silver print, 86x115 mm

11.



KÁLDOR László

On the Bridge / Hídon, c1930

silver print, 210x300 mm

14.KÁLDOR László

Audience / Nézők, c1930

silver print, 117x177 mm

13.



CSÍK Ferenc

High Diving / Toronyugró, 1930s

silver print, 182x185 mm

16.SZENDRŐ István

Speed Skaters / Gyorskorcsolyázók, 1930s

silver print, 228x170 mm

15.



ANGELO (FUNK Pál)

Meteora, 1930

silver print, 394x290 mm

18.ANGELO (FUNK Pál)

Athlete / Atléta, 1959

silver print, 240x180 mm

17.



LANGER Klára

Boxes / Dobozok, 1940s

silver print, 302x172 mm

20.LANGER Klára

Boxes / Dobozok, 1940s

silver print, 290x165 mm

19.



HOLICS Gyula

Two Eggs / Két tojás, 1954

silver print, 180x235 mm

22. HOLICS Gyula

Peas / Borsó, 1950s

silver print, 398x304 mm

21.



HOLICS Gyula

Still-Life / Csendélet, 1950s

silver print, 237x180 mm

24. HOLICS Gyula

Still-Life / Csendélet, 1950s

silver print, 395x300 mm

23.



LŐRINCZY György

Substances / Ragacsok No25, 1967

silver print, 240x170 mm

26.LŐRINCZY György

Substances / Ragacsok No26, 1967

silver print, 242x150 mm

25.



LŐRINCZY György

Substances / Ragacsok No28, 1968

silver print, 215x180 mm

28.LŐRINCZY György

Substances / Ragacsok No29, 1968

silver print, 240x156 mm

27.



BAK Imre

Reflection / Tükrözés, 1976

C-print, 110x150mm (500x700 mm)

29. BAK Imre

Reflection / Tükrözés, 1978

C-print, 115x175mm (500x700 mm)

30.



ATTALAI Gábor

RED-Y-MADE No57 (ArtReview - Marcel Duchamp), 1974

offset, ink, enamel on paper, 325x335 mm

32.ATTALAI Gábor

RED-Y-MADE No49 (ArtReview - Marcel Duchamp), 1974

offset, ink, enamel on paper, 325x335 mm

31.



ATTALAI Gábor

RED-Y-MADE No56 (ArtReview - Marcel Duchamp), 1974

offset, ink, enamel on paper, 325x335 mm

34.ATTALAI Gábor

RED-Y-MADE No51 (ArtReview - Marcel Duchamp), 1974

offset, ink, enamel on paper, 325x335 mm

33.



HAJAS Tibor

Restoration / Pótlások 5. Restored Huxley, 1976

book, completed with silver print, 458x326x43 mm

36.HAJAS Tibor

Everything is its Own Copy / Minden a saját másolata, 1974

silver print, 115x180 mm

35.



TÜRK Péter

The Parts Stand on their Head in the Whole / A részek a fejük tetején állnak az egészben I-III/II, 1977

collage, 180x180 mm

38.TÜRK Péter

The Parts Stand on their Head in the Whole / A részek a fejük tetején állnak az egészben I-III/I, 1977

offset print, 350x245 mm

37.



TÜRK Péter

Woven Image – Female Portrait / Képszövés -Női portré, c1976

collage, 180x180 mm

40.TÜRK Péter

The Parts Stand on their Head in the Whole / A részek a fejük tetején állnak az egészben I-III/III, 1977

collage, 180x180 mm

39.



HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/II, 1971

silver print, 180x240 mm

42.HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/I, 1971

silver print, 180x240 mm

41.



HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/IV, 1971

silver print, 180x240 mm

44.HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/III, 1971

silver print, 180x240 mm

43.



HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/VI, 1971

silver print, 180x240 mm

46.HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/V, 1971

silver print, 180x240 mm

45.



HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/VIII, 1971

silver print, 180x240 mm

48.HALÁSZ Károly

Photographic Experiments after László Moholy-Nagy’s Writings / Fotókísérletek Moholy-Nagy László írásai alapján I-VIII/VII, 1971

silver print, 180x240 mm

47.



KISMÁNYOKI Károly – SZÍJÁRTÓ Kálmán

Floating Stripe / Lebegő csík I-VIII/V-VIII, 1975

silver prints, 116x77 mm each

50.KISMÁNYOKI Károly – SZÍJÁRTÓ Kálmán

Floating Stripe / Lebegő csík I-VIII/I-IV, 1975

silver prints, 116x77 mm each

49.



PINCZEHELYI Sándor

In Memory of a Farmer / Egy földműves emlékére I-V/II, 1977

silver print, 240x180 mm

52.PINCZEHELYI Sándor

In Memory of a Farmer / Egy földműves emlékére I-V/I, 1977

silver print, 240x180 mm

51.



PINCZEHELYI Sándor

In Memory of a Farmer / Egy földműves emlékére I-V/IV, 1977

silver print, 240x180 mm

54.PINCZEHELYI Sándor

In Memory of a Farmer / Egy földműves emlékére I-V/III, 1977

silver print, 240x180 mm

53.



PINCZEHELYI Sándor

Sickle and Hammer / Sarló és kalapács, 1973

silkscreen print, 665x530 mm

56.PINCZEHELYI Sándor

In Memory of a Farmer / Egy földműves emlékére I-V/V, 1977

silver print, 240x180 mm 

55.



PAUER Gyula

Demonstration-Sign Forest / Tüntetőtábla-erdő I, 1978

silver print, 177x240 mm

57. PAUER GYULA

Demonstration-Sign Forest / Tüntetőtábla-erdő II, 1978

silver print, 210x296 mm

58.



PERNECZKY Géza

Mirror / Tükör II/II, 1973

silver prints, 373x270 mm

60.PERNECZKY Géza

Mirror / Tükör II/I, 1973

silver prints, 373x270 mm

59.



Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

62.Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

61.



Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

64.Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

63.



Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

66.Vera MOLNAR

Electra, 1983

ink on paper, 295x420 mm

65.



HALÁSZ Károly

Untitled / Cím nélkül, 1969

tempera on paper, 60x60 cm

68.HALÁSZ Károly

Untitled / Cím nélkül, 1969

tempera on paper, 70x60 cm

67.



RÁKÓCZY Gizella

Cretan Labyrinth = Cycle of the Year, 4 Colours (24 N), Prototype B / Krétai vonalú labirintus = évkör, 4 szín (24 N), prototípus B, 2006

aquarelle on paper, 135x135 cm

70.RÁKÓCZY Gizella

Cretan Labyrinth = Cycle of the Year, 4 Colours (24 N), Prototype A / Krétai vonalú labirintus = évkör, 4 szín (24 N), prototípus A, 2006

aquarelle on paper, 135x135 cm

69.



RÁKÓCZY Gizella

Cretan Labyrinth = Cycle of the Year, 4 Colours (24 N), Prototype D / Krétai vonalú labirintus = évkör, 4 szín (24 N), prototípus D, 2006

aquarelle on paper, 135x135 cm

72.RÁKÓCZY Gizella

Cretan Labyrinth = Cycle of the Year, 4 Colours (24 N), Prototype C / Krétai vonalú labirintus = évkör, 4 szín (24 N), prototípus C, 2006

aquarelle on paper, 135x135 cm

71.



MAURER Dóra

Overlappings, 2006

graphite and chalk on paper, 32x50 cm

74.MAURER Dóra

Overlappings, 2006

graphite and chalk on paper, 32x50 cm

73.



75. 76.MAURER Dóra

Overlappings, 2006

graphite and chalk on paper, 50x32 cm

MAURER Dóra

Overlappings, 2006

graphite and chalk on paper, 50x32 cm



Angelo (Pál Funk, 1894-1974) photographer, cinematog-

rapher. His photographic works are shown in Hungarian 

and international exhibitions from 1920, and he receives 

more than one hundred awards and certificates. He is 

made a member of the Royal Photographic Society of 

Great Britain in 1926. He also works in film, working 

as assistant cinematographer alongside Mihály Kertész, 

among others, as well as participating in the work of the 

first Hungarian sound film. His photos are published in 

more than forty international magazines, and he holds 

many lectures on the aesthetics of modern photogra-

phy, and on portrait and nude photography. Between 

1927–1937, many of his studies and essays are published 

in Fotóművészeti Hírek [Photographic Arts News], and 

between 1934–1938 he is an editor of the periodi-

cal Magyar Fotográfia [Hungarian Photography]. He is  

a founding member of the Association of Hungarian 

Photographers in 1956.

Gábor Attalai (1934-2011) visual artist. He completes 

his studies in 1958 at the Academy of Applied Arts in 

Budapest, where his masters are Ernő Schubert and 

Béla Molnár. He produces textile works, felt sculptures, 

photos, Conceptual art, objects. He is one of the impor-

tant Hungarian artists of the textile genre by way of his 

felt sculptures. He is a multifaceted artist who forms and 

alters his techniques and genres freely. Circa 1972 he 

commences his Red-y made series with found objects, 

reproductions, parts of buildings and natural formations, 

and he employs the colour red. In 1976, he takes part in 

Expozíció. Fotó/művészet (Exposition. Photo/Art, Hatvany 

Lajos Museum, Hatvan), and in 1989 in Más-kép (Oth-

er-wise / Other-Image, Ernst Museum, Budapest). His 

works are found in the collections of the Art Institute of 

Chicago, the Hungarian National Gallery, and Moderna 

Museet in Stockholm.

Imre Bak (1939- ) visual artist. He completes his stud-

ies between 1958 and 1963 at the Hungarian Academy 

of Fine Arts. He produces his first hard-edge paintings 

from 1966. In 1968-69, he participates in the IPARTERV 

[Industrial Planning] exhibitions. In the first half of the 

1970s, the idea, and the art program takes on primary 

importance for him, and at this time, he produces Con-

ceptual photos, and he writes texts, abandoning painting 

for nearly four years. In 1973, he establishes the Buda-

pesti Műhely [Budapest Atelier] together with János 

Fajó, Ilona Keserü, Sándor Molnár and István Nádler. In 

the second half of the 1970s, he returns to painting: in his 

works, the forms are organised into simplified signs; the 

circle, the square, and the line appear in his compositions 

in a symmetrical, reflective order.

Ferenc Csík (1894-1984) photographer. He begins to 

photograph at age 36. In 1932, he wins his first medal in 

an international photo competition in Sopron, followed 

by more medals and certificates at Hungarian and inter-

national exhibitions. His most productive period falls in 

the first ten years of his career. His first pictures are 

soft, with painterly effects, a classical mode of compo-

sition, characterised by a pure, clear-cut structure, and  

a simple choice of subject matter. His still lifes and genre 

pictures, cityscapes are important pieces of Hungarian 

photographic history. After 1945, he leads a seques-

tered life, and following the start of rebuilding Sopron 

he shoots exclusively cityscapes. From 1956, he returns 

to public life, and he will be a member of the Association 

of Hungarian Photographers.

Tibor Hajas (1946-1980) performance artist, visual 

artist, poet. His work includes poetry, exacting literary 

essays, a novel, actions, performances, body artworks, 

some graphic artworks, a film and three video works. 

Setting out from the Budapest underground context, 

Hajas associates text with his early Conceptual works 

and actions inspired by Fluxus (Levél barátomnak Párizsba 

[Letter to my Friend in Paris], 1975). In his film shot in 

1976 at Moszkva tér [Moscow Square] in Budapest, 

entitled Öndivatbemutató [Self-Fashion Show], randomly 

addressed passers-by stand before the camera as mod-

els. From 1978, his performances given exclusively for the 

camera – and recorded by János Vető – are at once the-

atrical, but also such ritualised actions, in which the artist 

extends his own mental and physical limits. Retrospective 

exhibitions were organised in 1990 at Anderson Gallery 

(Nightmareworks: Hajas Tibor, Richmond, VA, USA), and at 

the Ludwig Museum Budapest in 2005 (Kényszerleszállás 

[Crash Landing]). His work was also included at the 57th 

Venice Biennale (Viva Arte Viva) in 2017.

Károly Halász (1946-2016) visual artist. Member of Pécsi 

Műhely [Pécs Atelier], led by Ferenc Lantos. At the start 

of his career, he also paints in parallel, and is engaged 

in geometrical optical and spatial problems, as well as 

executing light and photographic experiments on the 

basis of László Moholy-Nagy’s writings. Following docu-

menta 5 in Kassel (West Germany) in 1972, he becomes 

oriented toward Conceptual Art, directing his attention 

to the media of photography, film and video; the motif 

of the TV set plays a highlighted role in his oeuvre. In 

1972 he participates in the Pécsi Műhely exhibition at 

the Balatonboglár Chapel, and in 1976 in the exhibition, 

Expozíció. Fotó/művészet [Exposition. Photo/Art] in Hat-

van. Reflecting upon his status as an Eastern European 

artist, he realises Land Art actions (For Robert Smithson, 

Paks, 1973) and performances (Menni, menni és maradni 

[To Go, to Go and to Stay], Miskolc, 1979). In the second 

half of the 1980s, in his painting, he deals with the field 

of problems of New Geometry, making use of the col-

lective possibilities of sculpture, the installation and the 

use of photography (Nyitott geometria [Open Geometry] 

series, 1989-1996). In 1991, he establishes the Paks Gal-

lery, and heads the institution until 2006.

Gyula Holics (1919-1989) musician, photographer. In 

1956, founding member of the Association of Hungar-

ian Photographers, and in 1957 also inducted into the 

Művészeti Alap [Foundation for the Arts]. In 1960, he 

receives the AFIAP, and in 1971 the EFIAP international 

Distinctions for Photographic Merit. Between 1955–

1970, he regularly participates in international photogra-

phy exhibitions. His first solo show is organised in the 

Adolf Fényes Hall in 1973. He also takes part in the 1981 

exhibition at the Műcsarnok/Kunsthalle Budapest, enti-

tled Tény-kép. A magyar fotográfia története 1840-1981 

[Fact-Image – play on words with the Hungarian word 

for Photograph – The History of Hungarian Photogra-

phy 1840-1981], and his works also appear in the 1983 

volume published by Gábor Szilágyi – Sándor Kardos: 

Leletek a magyar fotográfia történetéből [Artefacts from 

the History of Hungarian Photography].

László Káldor (1905-1963) graphic artist, interior 

designer. He attends the schools of Béla Uitz and Artúr 

Podolini Volkmann, and then between 1924-1926 stud-

ies interior design and furniture design at the School 

of Applied Arts, as a student of Gyula Kaesz. From the 

1920s, he continuously photographs. He produces col-

lages from his photographs made in Budapest, supple-

mented with tempera drawings (Budapesti Napló [Buda-

pest Diary], 1931). From the 1940s, he turns toward 

commercial graphic design, and he designs posters, illus-

trations, and also neon advertising. From time to time, 

he uses his own photos for his posters, amalgamating 

the photos of the objects with graphic design elements.

André Kertész (1894-1985) photographer. He takes his 

first photographs in 1912. In 1925 he goes to Paris, and 

in 1927 he shows in exhibition at Au Sacre de Printemps 

gallery. In 1929 he takes part in the show Film und Foto 

in Stuttgart as a French photographer. In 1936 he moves 

to New York. He develops his own genre of photojour-

nalism, which he later defines as “literary report”. His 

photos and reports are published in such international 

periodicals Berliner Illustrierte Zeitung, Vogue, and L’Art 

vivant, among many others. In 1963 the Bibliothèque 



Nationale in Paris organises a retrospective show of his 

work, which is followed in 1964 by a solo exhibition at the 

Museum of Modern Art in New York.

Imre Kinszki (1901-1945) photographer. He takes his first 

photographs in the early 1920s. From the early 1930s, his 

photos and articles on photography are published in the 

press, and he is a regular contributor for Nyugat [West] 

and Vasárnapi Újság [Sunday Newspaper], among others, 

also publishing occasionally in the magazines, American 

Photography, National Geographic, and Popular Photogra-

phy. From 1931, he also publishes in Fotóművészeti Hírek 

[Photo-Art News], and in his article published in 1934, 

entitled A múlt árnya [Shadow of the Past], he argues for 

the ‘new objectivity’. In 1937, he is a founding member of 

the group, Modern Magyar Fényképezők [Modern Hun-

garian Photographers].

Károly Kismányoki (1943-2018) graphic artist, photogra-

pher, visual artist. Member of Pécsi Műhely [Pécs Atelier], 

led by Ferenc Lantos. He participates in numerous exhi-

bitions, film screenings, action art and also concrete visual 

programmes. In the 1970s, his Land Art actions executed 

together with Kálmán Szíjártó, are significant (“Erdő”. 

Vékony fehér csíkok mértékei [“Forest”: The measures of 

thin white lines], 1970; Közelítés [Approach], 1970; Lelógó 

csík [Hanging Line], 1975, etc.). He is also engaged in ani-

mation, and from 1979 to 1992, he worked as an ani-

mation film director at Pannónia Film Studio; from 1998, 

he was the artistic director of Pécs TV. Member of the 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete [MAOE, 

National Association of Hungarian Artists] and also of 

the Magyar Film és TV-művészek Szövetsége [Associa-

tion of Hungarian Film and TV Artists].

Klára Langer (1912-1973) photographer. She follows 

studies in fine arts, focusing on commercial graphic 

design, and then turning her interest to photography. In 

the early 1930s, she comes into contact with the Group 

of Socialist Fine Artists through the mediation of Kata 

Sugár and Andor Sugár, and from the mid-30s, she turns 

to social photography. Between 1938-1939 she works in 

Paris, and later she continues her commercial photogra-

phy work in Hungary. In 1956, she takes part in the estab-

lishment of the Association of Hungarian Photographers. 

Her life-work is presented in a retrospective exhibition 

in 1961 in Adolf Fényes Hall.

György Lőrinczy (1935-1981) photographer, theoretical 

writer. One of the defining figures of Hungarian pho-

tography. In his series entitled, Ragacsok (Stickiness, which 

is also referred to in the literature as Szubsztanciák – Sub-

stances), he emphasises the physical qualities of the por-

trayed things, his photos pressing the limits of abstract 

visualisation. His writings are published in the periodicals 

Fényképművészeti Tájékoztató [Photo Art Prospectus] and 

Fotóművészet [Photo Art]. His book, New York, New York 

is published in 1972. From 1974, he lives in New York, 

where he works as the photo editor of Art-Rite magazine. 

In New York, he begins to paint over with acrylic paint 

the photos that he has made with homemade emulsion 

on deckled paper, and which he shows at his Wooster 

Street studio in 1981, as organised by Edit de Ak.

Dóra Maurer (1937- ) visual artist. She completes her 

studies in 1961 at the Hungarian Academy of Fine Arts 

in the faculty of painting and visual graphics. Between 

1975-77 she leads the Creativity Exercises workshops at 

the Ganz-MÁVAG Cultural Centre together with Miklós 

Erdély. Alongside her artistic work, her pedagogical and 

cultural organising work is also important. She is active 

in multiple media and genres, producing graphic works, 

photos, films and installations, alongside her painting. Her 

series are made by employing various theories in geome-

try, colour theory, and perception, so that they are simul-

taneously playful experiments and observations that are 

scientifically demanding. In 2019, she is introduced with  

a solo exhibition at the Tate Modern in London.

Vera Molnar (1924- ) visual artist. One of the pioneers 

of computer art, after the Academy of Fine Arts in 

Budapest, she continues her studies at the Sorbonne in 

Paris. From 1959, she produces combinatory pictures, 

and from 1968, she begins to research the possibilities of 

computer art. Her artworks comprise algorithmic series 

based on simple geometric forms or geometric themes. 

In the company of François Morellet, Julio Le Parc and 

Yvaral, she is a founding member of Groupe Recherche 

d’Art Visuel (1960- ).

Gyula Pauer (1941-2012) visual artist, performance art-

ist, scenographer, sculptor. From 1969 he is a member 

of the Szürenon (created by artist Attila Csáji from “sur 

et non”) group. In 1970, he issues the first pseudo-man-

ifesto, and he presents his first pseudo-works at the 

Balatonboglár Chapel exhibition. He further develops 

the Pseudo-principle in monumental (Villány Pseudo- 

Relief, 1971) and Conceptual (Death-Project, 1972) com-

positions, photographs, and film plans. In 1978, he real-

ises a monumental plein-air artwork at the Sculptors Art 

Colony in Nagyatád: his Tüntetőtábla-erdő [Protest-Sign 

Forest], comprised of 131 signs with slogans, which is 

then destroyed by the authorities. In 1985, he produces 

his work, Magyarország szépe (szépségakció) [Hungarian 

Beauty (Beauty Action)]; in 1991 his sculpture, Torinói lepel 

[The Shroud of Turin]; and in 2005, Cipők a Dunaparton 

[Shoes at the Danube], the Budapest monument dedi-

cated to the victims of the Holocaust, created together 

with film director Can Togay.

Géza Perneczky (1936- ) visual artist, art historian, 

critic. Between 1957-62, he attends the Humanities 

Faculty of the Loránd Eötvös University of Sciences 

(ELTE) in Budapest, studying art history and Hungarian. 

From 1965, he is art critic at Magyar Nemzet [Hungarian 

Nation daily], and from 1968 at Élet és Irodalom [Life & 

Literature weekly]. In 1970, he emigrates to West Ger-

many. He produces Conceptual artworks (Concepts Like 

Commentary, 1971), and photos, and he plays an active 

role in the international mail-art movement. He pub-

lishes his own artworks and writings in his own editions, 

under the name Soft Geometry, with which he is continu-

ally present on the Hungarian art scene.

Sándor Pinczehelyi (1946- ) visual artist. Member of 

Pécsi Műhely [Pécs Atelier], led by Ferenc Lantos. He 

experiments in his graphic series printed onto all differ-

ent sorts of carriers, with ironic inversions of the for-

mer Socialist/Communist symbols – the hammer and 

sickle, the cobblestone, the five-pointed red star, and 

the national tricolour. In 1988, he shows at the Venice 

Biennale (together with Imre Bukta and Géza Samu), 

and then in 2000 he takes part in the exhibition entitled 

Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunstaus Mittel-Europa 1949 

–1999 at the Museum Moderner Kunst in Vienna, and 

also at the Ludwig Museum in Budapest.

Gizella Rákóczy (1947-2015) visual artist. She does her 

studies in painting at the Hungarian Academy of Fine 

Arts, and then becomes an artist at Miklós Erdély’s 

mosaic workshop (MURUS). From 1976, she builds up 

systematically varying pictures of geometric motifs form 

a single initial form, according to a mathematical uni-

formity. She creates infinite series of duplication, multi-

plication, rotation and mirroring. At first, she produces 

tempera paintings, and silkscreen prints, and then after 

1998 she develops a painterly method that results in the 

translucent radiance of aquarelle layers. In her works, 

through mathematical lines, similarly to known phenom-

ena, patterns are created that are seemingly by chance, 

but actually governed by order. These provide the intel-

lectual and aesthetic effects of the works.

István Szendrő (1908-2000) photographer. He engages 

with photography from the end of the 1920s, In Paris, he is 

the student of Lucien Aigner. He becomes the head of the 

Centropa Press Association, and he also sends dispatches 



from France to Hungarian publications. In the first half 

of the 1930s, he returns to Budapest. He works there 

as a photojournalist, and he also launches a press agency. 

He works together with HaFa (Hatschek & Farkas), and 

then Alfréd Pobuda. He produces genre pictures, those 

focusing on national dress, landscapes and cityscapes, and 

he is interested in documenting the various movements. 

His photographs from 1945 appear in a number of publi-

cations revealing the devastation of the war.

Kálmán Szíjártó (1946- ) visual artist, graphic artist, per-

formance artist. Member of Pécsi Műhely [Pécs Atelier], 

led by Ferenc Lantos. From the end of the 1960s, he cre-

ates the variations of drawings that process line-interfer-

ences. In his photos and films, he records the relationships 

between spatial objects. In the 1970s, his Land Art actions 

executed together with Károly Kismányoki, are significant 

(“Erdő”. Vékony fehér csíkok mértékei [“Forest”: The meas-

ures of thin white lines], 1970; Közelítés [Approach], 1970; 

Lelógó csík [Hanging Line], 1975, etc.). In 1971, at the sym-

posium organised in the Bonyhád Enamel Factory, he pro-

duces applied enamel cladding. From the mid-1980s, he 

creates animation films for Pannónia Film Studio. He also 

writes numerous scripts – for ultimately unrealised films.

Péter Türk (1943-2015) visual artist. Characteristic of his 

life oeuvre is the medial multiplicity, the inclination for 

experimentation, and the structural, serial thinking. In his 

earliest works, he is engaged with geometric structures, 

and following these are his Conceptual photo series 

defining the seventies (Class Average; Crossing to the Line, 

to the Steel Wire, to the Tree Branch, to the Point at the Tip 

of my Knife, 1976). Later, he develops unique visual tech-

niques, for instance, the so-called “phenomena”, which 

comprise enlarging negatives on top of each other (e.g., 

Psychograms, Phenomena, 1976-1979-1986). In his mon-

tages and associational series, there is an emphasis on 

a filmic thinking, the momentum of construction-de-

construction, building on basic elements and forms, and 

their analytical examination (e.g., Enlargement with Reit-

eration, 1975-77). From 1989, as a consequence of a kind 

of religious turn, sacrality as viewpoint also appears in 

his works, and at this time, he examines various types 

of opposite-pairs, such as light-dark, depth-height, visi-

ble-invisible – from the perspective of faith (e.g., “With 

great delight, I sat in His shadow,...”(Song of Sol., 2.3) III., 

1993-94). This new kind of thinking remains defining 

until the end of his life. In the 2000s, he also begins to 

experiment with computer programs, and the scientific 

curiosity that has accompanied his work from the outset 

until the end again becomes more marked at this time. 

His memorial exhibition is held at the Ludwig Museum 

Budapest, under the title Minden nem látszik [All Is Not 

Visible] in 2018.

Angelo (Funk Pál, 1894-1974) fotográfus, operatőr. 

Fotómunkái 1920-tól szerepelnek hazai és nemzetközi 

tárlatokon, száznál is több díjat, oklevelet kap. A Royal 

Photographic Society of Great-Britain 1926-ban fogadja 

tagjává. Filmezéssel is foglalkozik, többek között Kertész 

Mihály mellett dolgozik segédoperatőrként, részt vesz az 

első magyar hangosfilm munkálataiban is. Képeit negyven-

nél több külföldi lap közli, több előadást tart a modern 

fotóművészet esztétikájáról, a portré- és aktfényképe-

zésről. A Fotóművészeti Hírekben 1927–1937 között több 

tanulmánya is megjelenik, 1934–1938 között egyik szer-

kesztője a Magyar Fotográfia című folyóiratnak. 1956-ban  

a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagja.

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

a budapesti Iparművészeti Főiskolán végez, mesterei Schu-

bert Ernő és Molnár Béla. Textilmunkákat, filcplasztikákat, 

fotókat, konceptműveket, objekteket készít. A magyar tér-

textil műfajának egyik jelentős alkotója filcplasztikái révén. 

Technikáit, műfajait szabadon alakító, változtató, sokoldalú 

művész. 1972 körül megkezdett Red-y made sorozatában 

talált tárgyakat, reprodukciókat, épületrészeket, termé-

szeti képződményeket és a vörös színt használja fel. 1976-

ban részt vesz az Expozíció. Fotó/művészet (Hatvany Lajos 

Múzeum, Hatvan), majd 1989-ben a Más-kép (Ernst Múze-

um, Budapest) című kiállításokon. Művei megtalálhatóak 

az Art Institute of Chicago, a Magyar Nemzeti Galéria és  

a stockholmi Moderna Museet gyűjteményében. 

Bak Imre (1939- ) képzőművész. Tanulmányait 1958 és 

1963 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatja. 

Első hard-edge festményeit 1966-tól készíti el. 1968-69-

ben részt vesz az IPARTERV kiállításokon. Az 1970-es évek 

első felében fontossá válik számára az idea, a művészeti 

program, ekkor konceptuális jellegű fotókat készít, szöve-

geket ír, csaknem négy évre felhagy a festészettel. 1973-

ban létrehozza a Budapesti Műhelyt Fajó Jánossal, Keserü 

Ilonával, Molnár Sándorral és Nádler Istvánnal. Az 1970-es 

évek második felében visszatér a festészethez, munkáiban 

a formák leegyszerűsített jelekké szerveződnek, a kör,  

a négyzet, és a vonal a szimmetrikus, tükröződő rend-

szerben jelenik meg alkotásain.

Csík Ferenc (1894-1984) fotográfus. 36 évesen kezd fotog-

rafálni, 1932-ben Sopronban egy nemzetközi fotópályá-

zaton nyeri el első érmét, utána nemzetközi és országos 

kiállításokon több érmet és oklevelet is szerez. Legtermé-

kenyebb időszaka a pályakezdését követő tíz év. Első képei 

lágy, festőies hatásúak, a klasszikus komponálási mód,  

a tiszta, áttekinthető szerkesztés, egyszerű témaválasz-

tás jellemzi őket. Csendéletei és zsánerfotói, városképei  

a magyar fotótörténet jelentős darabjai. 1945 után vissza-

vonultan él, Sopron újjáépítésének megkezdése után kizá-

rólag városképeket készít. 1956-tól visszatér közéletbe,  

a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja lesz.

Hajas Tibor (1946-1980) performansz művész, kép-

zőművész, költő. Munkássága versekből, szépirodalmi 

igényű esszékből, egy regényből, akciókból, performan-

szokból, body art munkákból, néhány grafikai lapból, egy 

filmből és 3 videóból áll. A budapesti underground köze-

géből induló Hajas a Fluxus által inspirált korai koncept-

műveihez, akcióihoz (Levél barátomnak Párizsba, 1975) 

szövegeket társít. 1976-ban a budapesti Moszkva téren 

forgatott Öndivatbemutató című filmjében véletlensze-

rűen megszólított járókelők önmaguk modelljeként állnak  

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

performanszai - melyeket Vető János rögzít - egyszerre 

színpadias, de éppen annyira rituális akciók, melyekben 

a művész önmaga mentális és fizikális határait kutatja. 

Retrospektív kiállítását az Anderson Gallery (Richmond, 

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

wig Múzeum 2005-ben (Kényszerleszállás) rendezi meg.  

A Viva Arte Viva címen megrendezett 57-ik Velencei Bien-

nálé kiállítója (2017).

Halász Károly (1946-2016) képzőművész. A Lantos 

Ferenc által vezetett Pécsi Műhely tagja. Pályája elején 



párhuzamosan foglalkozik festészettel, geometrikus opti-

kai- és térproblémákkal, valamint Moholy-Nagy László 

írásai alapján fény- és fotókísérleteket is végez. 1972-

ben a kasseli documenta 5 után a konceptuális jellegű 

művészet felé orientálódik, figyelme a fotó, a film és a 

videó médiumára irányul, életművében a tévékészülék 

motívuma kiemelt szerepet tölt be. 1972-ben részt vesz  

a Pécsi Műhely Balatonboglári Kápolnatárlatán, 1976-ban 

az Expozíció. Fotó/művészet című kiállításon Hatvanban. 

Kelet-európai művész státuszára reflektálva valósítja meg 

land art akcióit (For Robert Smithson, Paks, 1973) és per-

formanszait (Menni, menni és maradni, Miskolc, 1979). Az 

1980-as évek második felében festészetében az új-geo-

metria problémakörével foglalkozik a plasztika, az instal-

láció és a fotóhasználat együttes lehetőségeit kihasználva 

(Nyitott geometria sorozat, 1989-1996). 1991-ben megala-

pítja a Paksi Képtárat, az intézményt 2006-ig vezeti.

Holics Gyula (1919-1989) zenész, fotográfus. 1956-ban  

a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagja, 

1957-ben felvételt nyer a Művészeti Alapba is. 1960-ban 

AFIAP, 1971-ben EFIAP kitüntető címet kap, 1955–1970 

között rendszeresen részt vesz nemzetközi fotókiállításo-

kon. Első önálló kiállítását a Fényes Adolf teremben ren-

dezik meg 1973-ban. Szerepel az 1981-ben a Műcsarnok-

ban megrendezésre kerülő Tény-kép. A magyar fotográfia 

története 1840-1981 című tárlaton, művei 1983-ban 

megjelennek a Szilágyi Gábor – Kardos Sándor: Leletek  

a magyar fotográfia történetéből című könyvben is. 

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

Béla és Podolini Volkmann Artúr iskoláiba jár, majd 1924 

és 1926 között az Iparművészeti Iskolában Kaesz Gyu-

la tanítványaként belsőépítészetet és bútortervezést 

tanul. Az 1920-as évektől kezdve folyamatosan fotog-

rafál. Budapesten készült képeiből temperarajzokkal 

kiegészített kollázsokat készít (Budapesti Napló, 1931). Az 

1940-es évektől a reklámgrafika felé fordul, plakátokat, 

illusztrációkat, neonreklámokat tervez. Plakátjain időn-

ként saját fotóit használja fel, grafikai elemekkel ötvözve 

a tárgyakról, faktúrákról készült felvételeket. 

André Kertész (1894-1985) fotográfus. Első felvétele-

it 1912-ben készíti. 1925-ben Párizsba megy, 1927-ben 

kiállítással jelentkezik az Au Sacre de Printemps galériá-

ban. 1929-ben francia fotográfusként részt vesz a stutt-

garti Film und Foto című tárlaton, 1936-ban New York-ba 

költözik. A fotóriport sajátos műfaját alakítja ki, melyet 

később “literary report”-ként definiál. Képeit és riportjait 

többek között olyan nemzetközi folyóiratok közlik, mint  

a Berliner Illustrierte Zeitung, a Vogue, vagy a L’Art vivant. 

1963-ban a párizsi Bibliothèque Nationale-ban retrospek-

tív tárlatot rendeznek műveiből, melyet 1964-ben követ 

a New York-i Museum of Modern Art-beli önálló tárlata.

Kinszki Imre (1901-1945) fotográfus. Első felvételeit 

az 1920-as évek elején készíti el.  Műveit és fotózással 

kapcsolatos cikkeit az 1930-as évek elejétől közli a sajtó, 

többek között rendszeres munkatársa a Nyugatnak és  

a Vasárnapi Újságnak, időnként az American Photography,  

a National Geographic, és a Popular Photography lapokban is 

publikál. 1931-től a Fotóművészeti Hírek című folyóiratban 

publikál, 1934-ben megjelenő, A múlt árnya című cikkében 

az ’új tárgyilagosság’ mellett érvel. 1937-ben alapító tagja  

a Modern Magyar Fényképezők csoportjának. 

Kismányoki Károly (1943-2018) grafikus, fotográfus, kép-

zőművész. A Lantos Ferenc által vezetett Pécsi Műhely 

tagja. Számos kiállításon, filmbemutatón, akcióművészeti, 

valamint konkrét vizuális programon vesz részt. Az 1970-

es években jelentősek Szíjártó Kálmánnal végrehajtott 

land art akciói (”Erdő”. Vékony fehér csíkok mértékei, 1970; 

Közelítés, 1970; Lelógó csík, 1975, stb.). Az animáció is fog-

lalkoztatja, 1979-től 1992-ig a Pannónia Filmstúdió animá-

ciós filmrendezőjeként dolgozik, 1998-tól pedig a Pécs 

TV művészeti vezetője. Tagja a Magyar Alkotóművészek 

Országos Egyesületének (MAOE) és a Magyar Film és 

TV-művészek Szövetségének.

Langer Klára (1912-1973) fotográfus. Képzőművészeti 

tanulmányokat folytat, reklámgrafikával foglalkozik, majd 

érdeklődése a fotográfia felé fordul. Az 1930-as évek 

elején Sugár Kata és Sugár Andor közvetítésével kerül 

kapcsolatba a Szocialista Képzőművészek Csoportjával, 

az évtized közepétől figyelme a szociofotóra irányul. 

1938-1939-ben Párizsban dolgozik, később Magyaror-

szágon folytatja reklámfotográfiai tevékenységét. 1956-

ban részt vesz a Magyar Fotóművészek Szövetségének 

megalapításában, életművét 1961-ben retrospektív kiállí-

táson mutatják be a Fényes Adolf teremben.

Lőrinczy György (1935-1981) fotográfus, elméleti szakíró. 

A magyar fotográfia egyik meghatározó alakja. Ragacsok 

című sorozatában (melyre az irodalom Szubsztanciákként 

is hivatkozik) az ábrázolt dolgok fizikai tulajdonságait 

hangsúlyozza, képei az absztrakt ábrázolás határait súrol-

ják. Írásait megjelenteti a Fényképművészeti Tájékoztató és  

a Fotóművészet című lap is. 1972-ben megjelenik New 

York, New York című könyve. 1974-től New Yorkban él, 

ahol az Art-Rite magazin képszerkesztőjeként dolgozik. 

New Yorkban kezdi merített papírra házilag felvitt emul-

zióval készült képeit akrilfestékkel átfesteni, melyeket 

1981-ben Edit de Ak szervezésével a Wooster Street-i 

stúdióban mutat be.

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

a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő- és képgrafika 

szakán. 1975-77 között Kreativitási gyakorlatok címmel 

szakkört vezet a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ-

ban Erdély Miklóssal. Alkotótevékenysége mellett fontos  

a pedagógiai- és művészetszervező munkássága is. Több 

műfajban tevékenykedik, festményei mellett grafikákat, 

fotókat, filmeket és installációkat is készít. Sorozatai  

a geometria, a színelmélet és az érzékelés különböző 

elméleteinek felhasználásával készülnek, egyszerre já-

tékos kísérletek és tudományos igényű megfigyelések. 

2019-ben önálló kiállításon mutatkozik be a londoni Tate 

Modern-ben.

Vera Molnar (1924- ) képzőművész. A számítógé-

pes művészet egyik úttörője, a budapesti Képzőmű-

vészeti Főiskola után a párizsi Sorbonne-on folytatja 

tanulmányait. 1959-től készít kombinatorikus képeket, 

1968-tól a számítógépes művészet lehetőségeinek kuta-

tásába kezd. Művei egyszerű geometriai formákon vagy 

geometriai témákon alapuló algoritmikus sorozatok. 

François Morellet, Julio Le Parc és Yvaral társaságában 

a Groupe Recherche d’Art Visuel (1960- ) alapító tagja.

Pauer Gyula (1941-2012) képzőművész, performansz 

művész, látványtervező, szobrász. 1969-től a Szürenon 

csoport tagja (melyet Csáji Attila szervez, és a “sur et 

non” kifejezés is tőle származik). 1970-ben megjelenteti 

az I. Pszeudo manifesztumot, a Balatonboglári kápolna-

tárlaton mutatja be az első pszeudóműveket. A Psze-

udo-elvet monumentális (Villányi pszeudorelief, 1971) és 

konceptuális (Halál-projekt, 1972) alkotásokban, fotó-

művekben, filmtervekben fejleszti tovább. 1978-ban  

a Nagyatádi Szobrász Alkotótelepen megvalósítja monu-

mentális szabadtéri alkotását, a 131 feliratos táblából álló 

Tüntetőtábla-erdőt, melyet a hatóságok megsemmisíte-

nek. 1985-ben elkészíti a Magyarország szépe (szépségak-

ció) című művét, 1991-ben a Torinói lepel szobrát, 2005-

ben pedig a Holokauszt áldozataiért a budapesti Cipők  

a Dunaparton emlékművet Can Togay filmrendező köz-

reműködésével.

Perneczky Géza (1936- ) képzőművész, művészettörté-

nész, kritikus. 1957 és 1962 között a budapesti Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kará-

nak művészettörténet-magyar szakára jár. 1965-től  

a Magyar Nemzet, 1968-tól az Élet és Irodalom képző-

művészeti kritikusa. 1970-ben Nyugat-Németországba 

emigrál. Konceptuális műveket (Concepts Like Commenta-

ry, 1971), fotókat készít, és aktívan részt vesz a nemzet-

közi mail art mozgalomban. Soft Geometry címmel, saját 

kiadásában jelenteti meg műveit és írásait, amelyekkel 

folyamatosan jelen van a magyar művészeti életben.



Pinczehelyi Sándor (1946- ) képzőművész. A Lantos 

Ferenc vezette Pécsi Műhely tagja. Különböző hordo-

zóra nyomtatott grafikai sorozataiban az egykori szoci-

alista és kommunista jelképek, a sarló és a kalapács, az 

utcakő, az ötágú vörös csillag és a nemzeti színek ironi-

kus átfordításaival kísérletezik. 1988-ban kiállít a Velen-

cei Biennálén (Bukta Imrével és Samu Gézával), majd 

2000-ben részt vesz a bécsi Museum Moderner Kunst és  

a budapesti Ludwig Múzeum Aspekte/Positionen. 50 Jahre 

Kunstaus Mittel-Europa 1949 –1999 című kiállításán.

Rákóczy Gizella (1947-2015) képzőművész. A Magyar 

Képzőművészeti Főiskolán folytat festészeti tanulmányo-

kat, majd Erdély Miklós mozaikműhelyének (MURUS) 

alkotója. 1976-tól geometrikus motívumokból álló, szisz-

tematikus-variációs képeit egyetlen kiinduló formából 

matematikai szabályszerűségek szerint építi fel. A ket-

tőzés, sokszorozás, forgatás és tükrözés végtelen soro-

zatokat hoz létre. Kezdetben temperaműveket, illetve 

szitanyomatokat készít, majd 1998 után az akvarellréte-

gek áttetsző ragyogását eredményező festői módszert 

fejleszt ki. Műveiben a matematikai soroknál ismert jelen-

ségekhez hasonlóan véletlennek látszó, de törvényszerű 

mintázatok jönnek létre. Ezek adják a művek intellektuális 

és esztétikai hatását.

Szendrő István (1908-2000) fotográfus. Az 1920-as évek 

végétől foglalkozik fotográfiával, Párizsban Lucien Aigner 

tanítványa, majd a Centropa Press Association vezető-

je. Franciaországból tudósításokat küld magyarországi 

lapoknak. Az 1930-as évek első felében visszatér Buda-

pestre. Fotóriporterként dolgozik, sajtóügynökséget 

indít. A HaFa (Hatschek és Farkas), majd Pobuda Alfréd 

munkatársa. Zsánerképeket, népviseleti, város- és tájké-

peket készít, érdeklődik a különböző mozgások rögzítése 

iránt, 1945-ös fotói több háborús pusztításról szóló kiad-

ványban is megjelennek.

Szíjártó Kálmán (1946- ) képzőművész, grafikus, perfor-

mer. A Lantos Ferenc által vezetett Pécsi Műhely tagja. Az 

1960-as évek végétől hozza létre a vonal-interferenciákat 

feldolgozó rajzait. Fotóin, filmjein térbeli tárgyak viszony-

latait rögzíti. Az 1970-es években jelentősek Kismányoki 

Károllyal végrehajtott land art akciói (”Erdő”.Vékony fehér 

csíkok mértékei, 1970; Közelítés, 1970; Lelógó csík, 1975, 

stb.). 1971-ben a bonyhádi Zománcgyárban rendezett 

szimpóziumon alkalmazott zománc burkolatokat készít. 

Az 1980-as évek közepétől animációs filmeket készít  

a Pannónia Filmstúdió számára. Számos, végül megvaló-

sulatlan film forgatókönyvét írja.

Türk Péter (1943-2015) képzőművész. Életművére jellem-

ző a mediális sokféleség, a kísérletező kedv és a struk-

túrákban, sorozatokban való gondolkodás. Korai munkái-

ban geometrikus struktúrákkal foglalkozik, ezeket követik  

a hetvenes évek meghatározó konceptuális fotósoro-

zatai (Osztályátlag; Átlépés vonalba, acélhuzalba, faágba, 

a kés hegyén a pontba, 1976). Később egyedi képalkotó 

technikákat fejleszt ki, például az ún. „fenoméneket”, ami 

negatívok egymásra nagyítását jelenti (pl.: Pszichogramok,  

fenomének, 1976-1979-1986). Montázsaiban és asszociáci-

ós soraiban hangsúlyos a filmszerű gondolkodás, a konst-

rukció-dekonstrukció mozzanata, az alapelemekre, for-

mákra való építés és azok analitikus vizsgálata (pl.: Nagyítás 

ismételgetéssel, 1975-77). 1989-től egyfajta vallási fordulat 

következtében a szakralitás mint nézőpont is megjelenik  

a munkáiban, ekkor többek között különféle ellentétpáro-

kat mint a fény-sötétség, mélység-magasság, látható-látha-

tatlan vizsgál a hit perspektívájából (pl.: „Forró vágyam árnyé-

kában ülni,...”(Én.2.3) III., 1993-94). Ez az újfajta gondolkodás 

élete végéig meghatározó marad. A 2000-es években 

számítógépes programokkal is kísérletezni kezd, a mun-

kásságát kezdetektől végig kísérő tudományos érdeklődés 

ekkor újra markánsabbá válik. Életműkiállítását a Ludwig 

Múzeum Minden nem látszik címmel mutatja be 2018-ban.
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