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#1
BEÖTHY
Etienne
(1897-1961)

#2
BEÖTHY-STEINER
Anna

Kompozíció ¦ Composition
Gouache, papír ¦ Gouache on paper, 41,2x32,5 cm
Jelezve balra lent: E Beöthy ¦ Signed lower left: E Beöthy

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 333 EUR

(1902-1985)
Proveniencia ¦ Provenance:
¦	Carl Laszlo-gyűjtemény, Bázel

Absztrakt kompozíció, 1930-as évek ¦ Abstract Composition, the 30s
Gouache, karton ¦ Gouache, cardboard, 37x26 cm ¦ Jelezve jobbra lent: BAS ¦ Signed lower right: BAS

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 111 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Micsoda nők. Négy absztrakt nő festő.
Kálmán Makláry Fine Arts,
Budapest, 2019. október 31. – november 15.

¦
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#3
SZEMETHY
Imre
(1945)

#4
Bivalyfürdő, 1993-1996
Tus, színesceruza, grafit, karton ¦ Ink, coloured pencil, graphite, cardboard, 49,5x70 cm
Jelezve balra lent: Szemethy 93-96. ¦ Signed lower left: Szemethy 93-96

Kezdő ár ¦ Starting price: 120 000 Ft / 333 EUR
Becsérték: 200 000 – 300 000 Ft
Estimate: 555 – 833 EUR

SZALAY
Lajos
(1909-1995)

Angyal ¦ Angel, 1972
Tus, papír ¦ Ink on paper, 41x33 cm
Jelezve jobbra fent: Szalay 72 ¦ Signed upper right: Szalay 72

Kezdő ár ¦ Starting price: 120 000 Ft / 333 EUR
Becsérték: 200 000 – 400 000 Ft
Estimate: 556 – 1 111 EUR
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#5
PAIZS
László
(1935-2009)

#6
Tojás ¦ Egg, 1986
Műgyanta, drót, tojáshéj ¦ Synthetic resin, wire, eggshell, 30x30x18 cm
Jelezve jobbra lent: Paizs 86 ¦ Signed lower right: Paizs 86

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 500 000 Ft
Estimate: 3 333 – 4 167 EUR

HARASZTŸ
István
(1934)

Cím nélkül (Órák) ¦ Untitled (Clocks), 2002
Tempera, plexi, fém, falemez ¦ Tempera, plexi, metal on board, 38x49 cm
Jelezve balra lent: Harasztÿ 2002 ¦ Signed lower left: Harasztÿ 2002

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 616 EUR
Becsérték: 500 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 400 – 2 240 EUR

#7

Y
L
O
K
KON la
Gyu
KONKOLY GYULA (1941)
Zsuzsanna pipacsok között ¦ Susanna among Poppies, 2002
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 108x100,2 cm
Jelezve hátoldalon: Konkoly Gyula, 2002,
"e képet egy 2008-as katalógus reprodukált, későbbiekben egy jobb befejezést viteleztem ki.", Bp. 2019. nov. 19. Konkoly Gyula ¦
Signed on the reverse: Konkoly Gyula, 2002,
"e képet egy 2008-as katalógus reprodukált, későbbiekben egy jobb befejezést viteleztem ki.", Bp. 2019. nov. 19. Konkoly Gyula

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 3 200 000 – 4 800 000
Estimated value: 8 889 – 13 334 EUR

Kiállítva és reprodukálva / Exhibited and reproduced:
Konkoly. Figuratív képek, Ernst Múzeum, Bp., 2003. január 19. – 2003. február 16., 24. kép

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Konkoly Gyula. St.art Galéria, Budapest, 2008, 173. oldal

¦
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#8
KEPES
György
(1906-2001)

#9
Egy Cape Cod-i nap, 1960 körül ¦ A day in Cape Cod, 1960s
Olaj, homok, farost ¦ Oil, sand on wood fibre, 59x61,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 900 000 Ft / 2 465 EUR
Becsérték: 1 300 000 – 1 700 000 Ft
Estimate: 3 560 – 4 660 EUR

CSERNUS
Tibor
(1927-2007)

Kocsi II. ¦ Car II., 2004
Olaj, karton papírlemezen ¦ Oil, carboard on paperboard, 49,5x65 cm
Jelezve középen fent: Csernus 2004 ¦ Signed upper center: Csernus 2004

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 600 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 10 000 – 13 889 EUR
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#10
Wahorn
András
(1953-)

#11
Red Coffin, 2000
Filctoll, toll, ceruza, papír ¦ Felt-tip pen, pen, pencil on paper; 56,5x77,5 cm
Jelezve jobbra középen: W 2000, Jelezve középen: Red Coffin ¦
Signed center right: W 2000, Signed in the middle: Red Coffin

Kezdő ár ¦ Starting price: 260 000 Ft / 714 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimated value: 1099 – 1648 EUR

feLugossy
László
(1947-)

Ez egy korcsolya ¦ It's a skate, 1998
Fehér nyomdafesték, tempera, tus, szén, papír ¦
White printing ink, tempera, ink, coal on paper; 59x84 cm
Jelezve jobbra lent: feLugossy '98 ¦ Signed lower right: feLugossy '98

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 604 EUR
Becsérték: 300 000 – 400 000 Ft
Estimated value: 824 – 1099 EUR
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#12
ROZSDA
Endre
(1913-1999)

#13
Cím nélkül, 1970 körül ¦ Untitled, around 1970
Olaj, tus, papír ¦ Oil, ink on paper, 41,7x29,5 cm
Jelezve jobbra lent: Endre Rozsda ¦ Signed lower right: Endre Rozsda

Kezdő ár ¦ Starting price: 440 000 Ft / 1 222 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Rozsda Endre – Mesterművek papíron.
Kálmán Makláry Fine Arts,
Budapest, 2019. április 18. – május 10.
¦ Endre Rozsda grafikai kiállítás.
Balassi Institute,
Brüsszel, 2019. január 29. – február 28.

¦

SCHÉNER
Mihály
(1923-2009)

Anya gyermekével ¦ Mother with Her Child, 1969
Fa ¦ Wood, 80,5x30x12 cm
Jelezve alul: Schéner Mihály 1969, Jelezve az oldalán: Schéner Mihály 1969 ¦
Signed lower: Schéner Mihály 1969, Signed on the side: Schéner Mihály 1969

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 000 EUR

#14
16

CSÁJI
Attila
(1939)

Cím nélkül ¦ Untitled, 1963
Olaj, papír ¦ Oil on paper, 30x70 cm
Jelezve jobbra lent: Csáji Attila 1963,
Hátoldalon autográf felirat: szerepelt 1965-ben Rákosligeten a Körner Éva által megnyitott kiállításon. Csáji Attila ¦
Signed lower right: Csáji Attila 1963,
Autograph caption on the reverse: szerepelt 1965-ben Rákosligeten a Körner Éva által megnyitott kiállításon. Csáji Attila

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 778 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Csáji Attila – Organikus képek. Dózsa György Művelődési Ház, Rákosliget, 1967. január
¦	Csáji Attila – Organikus képek. Fiatal Művészek Klubja, 1967. május

#15
NÁDLER
István
(1938)

Páros ¦ Couple, 1997
Olaj, papír ¦ Oil on paper, 85,5x61 cm
Jelezve balra lent: Páros; Jelezve középen lent: 1997; Jelezve jobbra lent: Nádler István ¦
Signed lower left: Couple; Signed in the middle: 1997; Signed lower right: Nádler István

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 444 – 6 667 EUR
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#16

I
D
A
K
SAR r
e
t
é
P
SARKADI PÉTER (1948)
Ars poetica, „Jaj cica…”, 1976-78
Akril, vászon faroston ¦ Acrylic, canvas on wood fibre, 188x211 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 403 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 666 – 22 222 EUR

Sarkadi „Jaj cica” című képe a pop art
stílusjegyeit, reklámkliséket, a nagyvárosi
folklór szubkultúráját, és a televízióból ismert
használati tárgyakat ötvözi. Sarkadi 1983-as
kiállításán sajátmagát „Ego Petiként” definiálja.
Ezt „önmaga tautologikus hajtogatásaként”
számtalan önarcképpel támasztja alá.
A hetvenes évek végére kialakul az az
exhibicionista attitűdje, melyben a művészegó
külső jegyekben is megjelenik.
Saját korának és közegének öltözködését

Feltehetőleg kiállítva ¦ Presumably exhibited
Budapesti Műszaki Egyetem Bercsényi utcai kollégiuma,
Budapest, 1980. katalógus nélkül

¦

önkifejezésként használja, és vad, szabályt
nem ismerő, nagyra vágyó, magyar Charles
Bronsonként ábrázolja magát. A való életben
is „sztár-művészként” jelenik meg a kiállítás
megnyitókon: kisminkelve, kiöltözve,
extravagánsan.
Ahogy a hatvanas években készült Lichtenstein
műveken, úgy Sarkadinál is a szöveg és
tipográfia együttesen alkotják a kompozíciót.
A festményen elemi erővel üt át az underground
különbözni akarása és elszántsága. Ez a mű

Sarkadi művészfelfogását is hűen tükrözi:
„A művészt, mint megismételhetetlen egyedit
[…] szerialitásnak tekintem. Szükségét éreztem
magam megsokszorozni, hogy ezzel mintegy
önmagam megsemmisítve, egy általánosabb
minőséget (A MŰVÉSZ) reprezentálhassak. Ez,
úgy gondolom, az adott közegben jól sikerült.
Ezzel a legendával úgy érzem, a LEGENDÁT
sikerült munkáimban koncepcionálnom.
Összefoglalva: én a legendát állítottam ki.”
// Balkon, 1999 / 3-4. szám, 24. o.//

Bán Gabriella
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#17

#18

GYARMATHY
Tihamér

BULLÁS
József

(1915-2005)

(1958)

Növényi organizmus ¦ Floral Organism, 1966

40528/1, 2004

Olaj, karton faroston ¦ Oil, cardboard on wood fibre, 60x80,5 cm
Jelezve jobbra fent: Gyarmathy 966,
Jelezve hátoldalon: Gyarmathy Tihamér 966, 60x80 olaj "Növényi organizmus",
Gyarmathy Tihamér Növényi organizmus, 1966, 66/2 ¦
Signed upper right: Gyarmathy 966,
Signed on the reverse: Gyarmathy Tihamér 966, 60x80 olaj "Növényi organizmus",
Gyarmathy Tihamér Növényi organizmus, 1966, 66/2

Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 100x170 cm
Jelezve hátoldalon: Bullás József, "40528/1", 2004 ¦
Signed on the reverse: Bullás József, "40528/1", 2004

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR
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#19

Lakner
ó
l
z
Lás
LAKNER LÁSZLÓ (1936)
P.C. (Paul Cèzanne) levéltöredéke 5., ¦
Fragment of P.C.'s (Paul Cézanne's) letter 5., 1977
Olaj, szén, vászon ¦ Oil, coal on canvas, 200x150 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 600 000 Ft / 10 000 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR

ret, 18
èzanne: Fô
1. Paul C
jdon
magántula

80-1885 (F

Proveniencia ¦ Provenance:
Magángyűjtemény, Baden-Württemberg

¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
László Lakner: Bilder, Bücher,
Galerie Denise René – Hans Mayer, Düsseldorf, 1977;
¦ László Lakner: Malerei 1974-1979. Eine Auswahl von Bildern und Objekten,
Westfälischer Kunstverein, Münster, 1979;

¦

A),
WN 1093-T

Az 1970-es évek kulcsfontosságú periódus
Lakner László művészetében. Az évtized elején
a művész a konceptuális fotó- és szövegművek,
filmek és könyvobjektek mellett konceptuális
szellemiségű fotórealista festményeket alkotott
– elsősorban történelmi dokumentumokat
festett meg monumentális léptékben, és így
egyaránt reflektált társadalmi és történeti
folyamatokra, illetve a kulturális és a társadalmi
emlékezet kérdéskörére. Lakner 1972-ben
Essenben töltött hosszabb időt a Museum
Folkwang ösztöndíjának köszönhetően,
majd 1974-ben elnyerte a DAAD Berliner
Künstlerprogramm ösztöndíját, amely lehetővé
tette, hogy végleg Nyugat-Németországba
költözzön. Az 1974-et követő időszak hozta meg
számára a nemzetközi áttörést: 1974-ben az
aacheni Neue Galerie – Sammlung Ludwigban,
1975-ben a Neuer Berliner Kunstvereinban nyílt
önálló kiállítása; 1976-ban bemutatták műveit
a Velencei Biennálé nemzetközi kiállításán, és
ugyanebben az évben elnyerte a nagy tekintélyű
Deutscher Kritikerpreist; 1977-ben pedig

26

szerepelt a kasseli Documentán, illetve önálló
kiállítása nyílt a düsseldorfi Galerie Denise René
– Hans Mayerben.
Az évek során Lakner fokozatosan
megváltoztatta stílusát: a fotórealista alkotások
egyre hangsúlyosabb, sokszor kizárólagos
motívuma lett a kézírás és a nyomtatott szöveg.
A kéziratokat ábrázoló festmények egyszerre
folytatták Lakner fotórealista alkotásait és
nyelvfilozófiai kérdésekre reflektáló konceptuális
műveit, ám egyúttal a frissen emigrált művész
élethelyzetére is utaltak: Lakner idegen nyelvi
és kulturális közegben találta magát, művein
gyakran ábrázolt idegen nyelvű szövegeket,
amelyek egyfajta hommage-nak tekinthetők.
A festmények visszatérő motívumaivá váltak a
kultúr-, és művészettörténet ikonikus alakjainak
kéziratai és szövegei: gondoljunk az Arthur
Schopenhauer, Heinrich Heine, Friedrich
Hölderlin feljegyzéseit ábrázoló monumentális
festményekre, vagy a Paul Klee aláírásait,
Marcel Duchamp és Raoul Hausmann szövegeit
tematizáló kompozíciókra.

27
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E „pszeudo-fakszimile” kézirat-festmények
sorába illeszkedik az a sorozat, amelyet
Lakner a modern festészet egyik legfontosabb
alakjának, Paul Cézanne-nak szentelt.
A nagyléptékű szénrajzokon és az érzékien
lazúros festményeken Cézanne leveleinek –
például utolsó levelének – részletei jelennek
meg. A P.C. (Paul Cézanne) levéltöredéke
5. (1977) című alkotás Lakner Cézannesorozatának része. A mű előképe a francia
festő egyik levélvázlata, amely egy 1880-85
közé datálható akvarell szélén olvasható (Paul
Cézanne: Forêt, 1880–85, oeuvre kat. FWN
1093-TA; Rewald: W154). Lakner nem az írások
tartalmával foglalkozik (ezúttal egy hétköznapi,
„hivatali” levél vázlatát használja fel), hanem
sokkal inkább a kéznyomok festői feldolgozása
során alkot meg – Heiner Stachelhaus találó
kifejezése szerint – „írás-portrékat”, amelyek
hűen tükrözik a gondolat születésének
a folyamatát: arcnélküli arcképekként

teszik szinte tapinthatóvá a nyomot hagyó
szubjektumot. „Az írás engem mint »a Másik
írása« érdekelt. Ugyanazzal az odaadással
gyűjtöttem Arthur Schopenhauer leveleit,
feljegyzéseit, kéziratait, mint ismeretlenekét,
és ezek töredékeit festettem meg nagy
méretben. Ikonokat szerettem volna festeni,
emlékműveket, vagy írás-portrékat – ahogy
valaki képeimet nevezte.
A festést hosszadalmas válogatás előzte
meg. Minden esetben a töredék képszerűsége
volt a lényeges; az írás tartalmával nem
foglalkoztam” – fogalmazott a művész.
Lakner helyenként szénnel megrajzolt, olajjal
festett, finoman lazúrozott, szürkeségük
ellenére is színekben gazdag felületei az
irattárakban és fiókok mélyén porosodó
kéziratok látványát idézik; a felületről
leolvashatók a visszatörlések, a javítások
és az egymásra rakódó időrétegek. Lakner

szabadon variálja, mintegy fikcionalizálja a
kiindulópontul választott dokumentumot, amely
ekként valóságossága ellenére is képzeletbeli
levéllé válik, megelőlegezve a művész Lettre
imaginaire-jeit. Lakner az itt bemutatott mű
kétrészes párdarabját állította ki a kasseli
Documentán, 1977-ben, amelyet a kiállításról
megvásárolt a rotterdami Museum Boijmans
Van Beuningen (Paul Cézanne / Briefentwurf
Paul Cézannes [um 1884], 1977). A P.C.
(Paul Cézanne) levéltöredéke 5. szerepelt a
művész düsseldorfi önálló kiállításán a Galerie
Denise René – Hans Mayerben, ahonnan
német magántulajdonba került. Később
szintén szerepelt a művész összegző igényű
önálló kiállításán a münsteri Westfälischer
Kunstvereinban. A tárlaton és a kiállításhoz
kapcsolódó kiadványban együtt volt látható
párdarabjával, amelyet akkor már a Museum
Boijmans Van Beuningenből kölcsönöztek ki.

Fehér Dávid

Irodalom: László Lakner: Malerei 1974-1979. Eine Auswahl von Bildern und Objekten, kat. Westfälischer Kunstverein, Münster, 1979, kat. 42.
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#20
BRAUN,
Vera
(1902-1997)

#21
KeserÜ
Ilona

Cím nélkül ¦ Untitled
Olaj, karton ¦ Oil on cardboard, 52x74 cm
Jelezve jobbra lent: Vera Braun. ¦ Signed lower right: Vera Braun.

Kezdő ár ¦ Starting price: 340 000 Ft / 944 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Micsoda nők. Négy absztrakt nő festő.
Kálmán Makláry Fine Arts, Budapest,
2019. október 31. - november 15.

(1933)

Barokk sorozat (B) ¦ Baroque series (B), 1976-2006
Olaj, litográfia ¦ Oil, lithography, 64,5x95 cm
Jelezve balra lent. Barokk (S) 1976, B. olaj 2006 ¦ Signed lower left: Barokk (S) 1976, B. olaj 2006

Kezdő ár: 1 500 000 Ft ¦ 4121 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimated value: 5 494 – 8 242 EUR

#22

TÜRK r
e
t
e
P
TÜRK PETER (1943)
??! (Kérdőjeles sorozat) ¦ ??! (Question Mark Series), 1971
Valkid (műgyanta alapú festék), ragasztott papír applikáció, vászon ¦
Valkyd (resin based paint), glued paper application on canvas, 80,5x120 cm
Jelezve vakrámán: ??! Türk Péter 1971 ¦ Signed on the stretcher: ??! Türk Péter 1971

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 200 000 Ft / 8 889 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Új mechanizmus: művek a hatvanas-hetvenes évekből – Válogatás egy magángyűjteményből.
MEO, Újpest, 2001. december 13. – 2002. február 3. (kat. 26. oldal)
¦ Minden nem látszik. Türk Péter életmű-kiállítása, Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum,
Budapest, 2018. április 20.-2018. június 24. (kat. 150. oldal)

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
https://balkon.art/home/online-2018/turk-peter-minden-nem-latszik-1/

¦

c.
st, 2016.
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Türk Péter
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#23
PAIZS
László
(1935-2009)

Cím nélkül ¦ Untitled
Pasztell, ceruza, szén, olaj, tus, papíron ¦ Oil, pastel, pencil, ink, coal on paper, 69,5x99,5 cm
Jelezve jobbra lent: Paizs László ¦ Signed lower right: Paizs László

Kezdő ár ¦ Starting price: 140 000 Ft / 389 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 840 – 1 389 EUR

#24
DEIM
Pál
(1932-2016)

Prilepi utóemlékek ¦ Memories after Prilep, 2011
Akril, vászon farostlemezen ¦ Acrylic on canvas, wood fibre board, 79,5x60 cm
Jelezve jobbra lent: Deim Pál; Jelezve hátoldalon: Deim Pál "Prilepi utóemlékek" 2011 80x60 akril. vásznazott lemez ¦
Signed lower right: Deim Pál; Signed on the reverse: Deim Pál "Prilepi utóemlékek" 2011 80x60 akril. vásznazott lemez

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

#25
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d
Ju
Reigl Judit (1923-2020)
Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém ¦ Volute, Twist, Column, Metal, 1984
Vegyestechnika, vásznon ¦ Mixed media on canvas, 195x295 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 15 000 000 Ft / 41 667 EUR
Becsérték: 30 000 000 – 40 000 000 Ft
Estimate: 83 333 – 11 1111 EUR
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Az eseményekben gazdag, viharos 20.
századunkban számos magyar származású
művészünk hagyta el otthonát. A „miértek” és
„hogyanok” az aktuális történelmi helyzettől
függően változtak, és igen összetettek.
Volt, akit hívtak, volt, aki személyes okokból
vagy a jobb élet reményében ment, és olyanok
is akadtak bőven, akik szinte mindent maguk
mögött hagyva, menekülni kényszerültek.
Reigl Judit 1948-ban még hazajött az itáliai
ösztöndíjáról, de az ott, majd az itthon
tapasztaltak láttán, biztos volt benne, hogy nem
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maradhat. A határokat lezárták, útlevele nincs,
így egyetlen lehetőségének érzi, ha disszidál.
És ez az élmény döntően befolyásolja, vagy
inkább meghatározza későbbi művészetét.
Gondoljunk csak egyik első festményére, amit
már Párizsban alkotott (Csillapíthatatlanul
szomjazzák a végtelent, 1950),1 vagy a
szürrealista korszakát követő, ugyancsak
beszédes című sorozataira, mint a Robbanás
(1955-1956), Dominancia központ (1958-1959),
az Ember (1966-1972) vagy a Bejárat/Kijárat
(1986-1988). Ezek mind a határok nélküli,
szabad festészet megszületését példázzák.
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Reigl korszakai viszonylag könnyen
megkülönböztethetőek, sorozatokban
gondolkodik, amelyek inkább egymásból
születnek, mint egymást egyszerűen követik.
A festő egészen természetesen juttatja
érvényre az éppen aktuális képeiben azt
a gondolatot, amely már az előzőekben is
kialakulófélben volt. Egyes korszakaiban
egy-egy problémakört jár körbe mindaddig,
amíg az a téma mond számára valamit, és
csillapíthatatlan, ösztönös kíváncsiságát ki
nem elégíti. Így hosszú életművének vannak
olyan periódusai, amelyek egy-két évesek,
de vannak olyanok is, amelyek évtizedeken
át tartottak. Ami feltétlen közös bennük az
Reigl szó szerint vett jelen-léte, testi-lelki
jelenvalósága mind az alkotás folyamatában,
mind magukban a művekben. „Egész testemmel
részt veszek az alkotásban, ez magyarázza
képeim nagy méretét” – mondja. Reigl
egyszerre teremtője, eszköze és nézője (passzív
szemlélője) művészetének. Képei az alkotásról,
az általa használt anyagok és eljárásmódok

viselkedéséről, a hordozó és különféle faktúrák
tulajdonságainak kiaknázásáról, a folytonos
mozgásról és az automatizmusról szólnak.
Egy olyan par excellence festészet, amelynek
témája saját maga, és feladata, hogy saját
médiumán keresztül leromboljon mindent, amit
eddig hittünk róla. Reigl áthágja a határokat,
miközben a feltárás és elrejtés játékával
meg is mutatja az „észrevehetetlen láthatót”.
Hosszadalmas festői munka, míg eljut idáig, de
már a szürrealista képeinél is megfigyelhető a
festék visszakaparásokkal és dörzsölésekkel
ez a fajta, egyszerre konstruktív és destruktív
(teremtő és elvevő) festészeti metodika, amely
folyamat csúcspontja maga a Folyamat című,
több alszakaszból álló korszaka lesz.2
Reigl ismét ott áll az üres vászon előtt, de az
most nem falként viselkedik, amit át kell törni,
amelynek test a test ellen kell szegülni (ld.
Robbanás, 1956), de nem is végtelen űrként,
ahol az embert szédítő bizonytalanság fogja
el, és nem tudni, hogy felfelé röpül a táguló
térben, vagy épp fordítva (Ember, 1968;

Triptichon, 1967-69). A vászon most egy tiszta
lap, amelynek két oldala van. Felület, amely
átjárhatóvá lett. Reigl egészen különleges
módon „aktiválja” a vászon túloldalát.
A finom szövésű, majdnem teljesen áttetsző
vásznakat felső sarkukkal kifüggeszti a műterme
falán, meghagyva azok szabad mozgását és
természetes esésüket. Ezután bekapcsol egy
zenét (legtöbbször klasszikusokat, Bach-ot,
Haydn-t, Beethovent stb.), de nem az
ihletforrás miatt, hanem, hogy egy másik
struktúra elindítsa, és a jelek automatikusan
ráíródjanak a hordozóra. Továbbra sem használ
ecsetet, hanem egy félbevágott szivacsot márt
a zsíros, olaj alapú festékbe, majd ütemre
vízszintes nyomokat hagy, amelyek leginkább
az íráshoz hasonlítanak. Még mielőtt azok
megszáradnának, a vászon hátoldalát akril
festékkel keni le, amely taszítja az olajat, így az
elülső oldalán csak azok a részek itatódnak át
a vizes alapú festékkel, amelyek kezeletlenek
maradtak. Ezáltal egy érdekes játék születik,
amely során egyszerre láthatóvá válik a vászon

mindkét oldala. A festmény gyakorlatilag
visszájára készül: hiszen egyik oldalon a festék
benyomódik, míg hátulról előre tör, miközben
mindkettő a vászon vékony felületének
ellenállásába ütközik. A Folyamat, és az azt
követő A fúga művészete (1980-1982) sorozat
festményeire az kerül fel utoljára, ami az alap,
ez a festett tér pedig elnyeli a képen korábban
hagyott nyomot. A művek az eltűnés és
felbukkanás dichotómiája, valamint az anyagok
belső tulajdonsága révén keletkeznek.
A gondolat összevethető Esterházy Péter
Iskola a határon (1981) című Ottlik-átiratával,
amelyben az idősebb író hetvenedik
születésnapjára, nagysikerű regényének több
mint négyszáz oldalát egyetlen rajzlapra saját
kezével lemásolta.
A végeredményről eldönthetetlen, hogy
irodalom vagy képzőművészet-e, benne
Esterházy a legminimálisabbra redukálja
eszköztárát és az egyéni döntéseket, hogy a mű
magától jöhessen létre.

A mostani aukción kalapács alá kerülő
monumentális festmény Reigl soron következő,
Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém című
sorozatának része (Volutes, Torsades,
Colonnes, Métal, 1982-1983), a Folyamat
folytatása. Párdarabjai a Centre Pompidouban és a Musée d’Art Modern de la Ville de
Paris-ban gyűjteményében találhatóak. A festő
továbbra is igénybe veszi a vászon két oldalát,
de az alkotói eljárás két lényeges ponton eltér:
egyrészt valamilyen fémport (ezüst, bronz,
alumínium) vagy homokot kever a festékhez,
amellyel tovább növeli a felület gazdagságát,
és tükröződésével megsokszorozza a teret.
Másrészt a vásznat megfordítja, ezáltal az
írási- és olvasási irány is megváltozik, és az
immáron függőleges jelek, hol architektúrákra,
hol mikroszkopikus jelenségek felnagyított
fényképére emlékeztetnek. Jelen képünknél a
vászon nagyon halvány rózsaszín alapozással
van bevonva, amire kerül a rézporral kevert
olajfesték, visszájára pedig a türkizkék akril.

A két anyag már nem egyenlő mértékben
taszítja egymást, mivel a réz kimarja, szinte
felfalja a körülötte lévő területeket. Azonban
minél jobban teszi, minél több ideje van rá,
annál éteribb lesz az eredmény, és a kémiai
folyamatok következményeként a háttér az
ikonok transzcendentális arany hátterét idézik
fel. Reigl talán még maga sem tudta, hogy a
tükröződő felületek közt középen, mintha egy
ember alakja körvonalazódna.3 Ami nem is
elképzelhetetlen, hiszen a Hidrogén sorozat
(1984-1986) végén az antropomorf figurák
ismét megjelennek a képeken. Reigl Judit
egy konzekvens, egyéni életművet alkotott,
amelynek darabjai megtalálhatóak a világ
számos neves köz- és magángyűjteményében.
Nálunk első önálló kiállítására csak 2005-ben
került sor a Műcsarnokban, azóta viszont
kitörölhetetlenül jelen van a köztudatban,
műveit már nemcsak a Chriestie’s vagy a
Sotheby’s aukcióin döntögetnek rekordokat,
hanem a hazai műtárgy piacon is.

Földes Léna

1
2
3
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A festményt, amelynek címe Lautréamont Maldoror énekei c. művére utal, André Breton otthonának falát díszítette egészen haláláig. Jelenleg a párizsi Pompidou Központ tulajdona. Breton, aki a szürrealista mozgalom egyik alapítója és vezéregyénisége volt, levelet írt Reiglnek, amelyben csodálatáról tett tanúbizonyságot, és a képet nagy szentségnek nevezte.
A Folyamat (Déroulement, 1973-1980) további szakaszai: A fúga művészete/Folyamat 2. (L’Art de la fugue, 1980-1982), Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém / Folyamat 3. (Volutes, Torsades, Colonnes,
Métal, 1982-1983); Hidrogén, Fotonok, Neutrínó / Folyamat 4. (Hydrogène, Photon, Neutrions, 1984-1985)
Reigl interjúiban rendszerint elmondja, hogy a figurális korszakai is „automatikusan” jöttek, a jelekből egyszer csak kibontakozott az Ember.
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#26
LANTOS
Ferenc
(1929-2014)

#27
Struktúra interferált elemekkel II. ¦ Structure with Interfering Elements II., 1984
Szitanyomat, papír ¦ Serigraphy on paper, 45,5x46 cm
Jelezve lent: Struktúra interferált elemekkel II., sériegraphie 1984, IV/VII E. A. Lantos ¦
Signed lower: Struktúra interferált elemekkel II., sériegraphie 1984, IV/VII E. A. Lantos

Kezdő ár ¦ Starting price: 250 000 Ft / 694 EUR
Becsérték: 400 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 111 – 1 944 EUR

NÁDLER
István
(1938)

Feketebács, 1986
Olaj, karton ¦ Oil on cardboard, 70x50 cm
Jelezve jobbra lent: Nádler István, Jelezve balra lent: 1986.,
Jelezve balra lent: Tímár Árpinak és Marinak szeretettel 1992. nov. 27. ¦
Signed lower right: Nádler István, Signed lower left: 1986.,
Signed lower left: Tímár Árpinak és Marinak szeretettel 1992. nov. 27.

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 528 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 333 EUR
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#28
IZSÁK SIPOS
Szilárd
(1977)

#29
Kék mező ¦ Blue field, 2001
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 97,5x83 cm
Jelezve jobbra fent: Izsák S. Szilárd 01,
Hátoldalon autográf felirat: Izsák Sipos Szilárd 2001, Kék mező, ajánlás kisatírozva, szeretettel Izsák Sipos Szilárd ¦
Signed above right: Izsák S. Szilárd 01, On the reverse autograph inscription: Izsák Sipos Szilárd 2001,
Kék mező, ajánlás kisatírozva, szeretettel Izsák Sipos Szilárd

Kezdő ár ¦ Starting price: 180 000 Ft / 500 EUR
Becsérték: 300 000 - 500 000 Ft
Estimate: 833 - 1 389 EUR

LOSSONCZY
Tamás
(1904-2009)

Csengetés visszhangja ¦ Echo of the Ring, 1946-47
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 40,5x40,5 cm
Jelezve vakrámán: Lossonczy Tamás 1946-47 ¦ Signed on the stretcher: Lossonczy Tamás 1946-47

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Oeuvre katalógus szám: MK 20

#30

J
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Z
A
K
EL KAZOVSZKIJ (1948-2008)
Ötösfogat ¦ Coach and Five, 1981
Karton, fa, olaj, textil-, madártoll-, spárga-, gomb-, műanyagapplikációk ¦
Cardboard, wood, oil, textile, feathers, string, button, plastic applications, 110x131 cm
Jelezve a hátoldalon: El Kazovszkij Csendélet 5 állattal 2/81 ¦ Signed on the reverse: El Kazovszkij Csendélet 5 állattal 2/81

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 400 000 Ft / 9 444 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 22 222 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
¦	Horváth Károly gyűjteménye
Kiállítva ¦ Exhibited:
El Kazovszkij – Sivatagi homokozó X. Műcsarnok, Budapest, 1990 (tárgyegyüttes)
Madziarzy sztuka węgrów 1994. Galeria Studio, Varsó, 1994. október 24 – november 13.
El Kazovszkij: Purgatórium, Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1994. június 11. – augusztus 21.
El Kazovszkij - Ráadás. Várfok Galéria, XO Terem, 2016. április 8. - május 6.
Ajándék. Kiállítás El Kazovszkij képzőművész születésének 70. évfordulója alkalmából. B32 Galéria, Budapest, 2018. december 11. – 2019. január 11.
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„- miért pont egy kutya?”
- ez nem <<kutya>>, ez egy
<<állat>>. Szóbeli megfelelője ennek a kutya
formájú
jelnek az, hogy „ez egy állat”.
Azért kutyaszerű az ábrázolás, mert pillanatnyilag
még nem sikerült lerajzolnom egy pontosabb és általánosabb vegyesállatot
(általános ragadozót).
-és miért pont egy állat?
-mert nincsen jobb (pontosabb)
jelem a magam ábrázolásához.
(Kivételek azért előfordulnak, pl. kentaur stb.)*

*

El Kazovszkij:
Részlet a További adalékok az utolsó állat
és a ruméliai csillag történetéhez, 1982,
Szombathelyi Képtár (ltsz: G.85.28.1), EK1502.

Öt, erősen stilizált kutya kikötözve ücsörög
egymás mellett az üres, fehér képkeretben.
Négy jobbra, az ötödik balra fordul, vagyis a
képből egyaránt kinéznek. Méretük, alakjukmozgásuk hasonló; összetartoznak, de egytőlegyig különbözőek: a balra néző fekete kutya
szinte teljes takarásban van, fejét vörös háló
borítja, amely arra emlékeztet, amikor El
Kazovszkij a Dzsan-panoptikum performanszok
során saját arcát elfedte. Előtte és mellette,
ellentétes irányba nézve ül a kék kutya. Az
ő fejét már csak félig takarja a hálószerű
szájkosár, igaz, az nem külön rá applikált, mint
a többinél, hanem festett, mintha neki lényegi
tulajdonsága volna a „röghöz kötöttség”. Mellső
lábát és torkát a fekete zsineg olyan szorosan
fogja, hogy mozdulni képtelen, de talán értelme
még szabad, és ezért nincs a füle bekötve, hátát
ezért ékesítik madártollak. A középső kutya
rózsaszínű testét stólaszerűen öleli körül egy
piros textil, és mintha csak az egyik lába körül
lennének hurkok. Nőneműségére utal ezen túl
kifestett lába és szája. Fesztelenebb sorsának
viszont ellentmond vérben úszó szeme, és a
testéből bugyogó fekete vér. Mellette ül a fehér
színű társa, aki a legkevésbé van fegyelmezve,
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szinte csak egy drótháló fedi fátyolszerűen a
szemét. Az utolsó fekete kutya az egyedüli,
akinek a szája nyitva van, amelyben egy női
nyakláncot tart már-már játékosan – messzire
azonban nem szaladhat vele, mivel testét sűrű
kötélhalom veszi körbe.
A További adalékok az utolsó állat és a
ruméliai csillag történetéhez című műhöz
kapcsolódó fenti részlet, kiválóan összefoglalja
a „miért pont egy kutya”- kérdést. El Kazovszkij
saját lényét azonosította „vándorállat”ként vagy „utolsó állat”-ként, amely egy
olyan, alakjában sematikus, jelentésében
mégis rendkívül sokrétű metafora, melybe
legjobb tudása szerint belesűrítette lelke
összes ellentmondását. Megtestesítője
szerepeinek, többnemű mivoltának,
szélsőséges érzelmeinek, melyhez láthatóan
a gúzsba kötöttség és bezártság mellett az
(önre)prezentálás is hozzátartozik. Ez pedig
tovább visz a „miért pont csendélet” és
„miért a keret”, ugyancsak adekvát kérdések
megválaszolásához. El Kazovszkijt nem
érdekelték a formai-műfaji kérdések, főiskolás
kora óta részint csendéletként tekintett
mindenféle ábrázolásra, legyen az modell

alapján készült mű,1 vagy egy panoptikumot
megjelenítő performansz. Festményei egyaránt
a beállítottság, színpadiasság érzetét keltik,
melyeket maga rendez be az általa fontosnak
tartott, s általa kreált képi szimbólumokkal; és
amelyek annyiban is csendéletként működnek,
hogy céljuk a képen kívüli szemlélő tekintetének
vezetése és beinvitálása a kép terébe. Ezért
kell a keret, ezért néznek a vándorállatok
kifelé, valamint emiatt türemkednek ki
testrészeik a képtérből a közelnézetű, barokk
csendéletekhez hasonlóan.
El Kazovszkij Ötösfogat (Csendélet öt állattal),
1984 című művén – melyet természetesen
elkészített négy, három és két „vándorállat”változatban – sorba állított, az egész
keretet betöltő, ismétlődő kutya alakjait
ábrázoló csendélete különféle olcsó anyagok
felhasználásával (szalag, cikkszalag, drót,
műanyag) készült, amely a nyolcvanas évek
trash-kultúráját idézi. Az állatok a lét átmeneti
állapotát élik, nincs lehetőségük kiszabadulni a
köztesség birodalmából; keretezve, árnyként,
másod-, harmad-, negyedfokú vetületként
léteznek, és egyetlen szerepükkel sem tudnak
igazán azonosulni.

Földes Léna

1
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„Harmadéves koromban, a főiskolán >>csendéletekkel<< kezdtem. Pontosabban szólva, így neveztem azokat a modell után készült aktokat, amelyeknél azt akartam elérni, hogy a szubjektum – tehát
én is, a néző is – merőlegesen viszonyuljunk a képhez, illetve a képen megjelenő objektumhoz”. El Kazovszkijt idézi: Rényi András: Az allegorikus tekintet szomorújátéka: El Kazovszkij ikonológiája. In:
Rényi András (szerk.): A túlélő árnyéka. El Kazovszkij élet / mű. El Kazovszkij Alapítvány, 2017, 33.
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#31
ROZSDA
Endre
(1913-1999)

#32
Cím nélkül, 1970 körül ¦ Untitled, around 1970
Olaj, tus, papír ¦ Oil, ink on paper, 28,7x41,5 cm
Jelezve jobbra lent: Endre Rozsda ¦ Signed lower right: Endre Rozsda

Kezdő ár ¦ Starting price: 440 000 Ft / 1 222 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Rozsda Endre – Mesterművek papíron.
Kálmán Makláry Fine Arts, Budapest,
2019. április 18. – május 10.
¦ Endre Rozsda grafikai kiállítás.
Balassi Institute, Brüsszel,
2019. január 29. – február 28.

¦

CSERNUS
Tibor
(1927-2007)

Tanulmány a Repülőgép múzeum c. képhez ¦ Study for the piece titled as 'Airplane Museum'
Olaj, tus, krétázott vászon ¦ Oil, ink on chalk canvas, 30,5x40,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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#33
HARASZTŸ
István
(1934)

#34
Nyugalomérzést keltő ¦ Giving a Feeling of Calmness, 2002
Plexi, réz, acél, elektromágnes, elektromos kapcsoló, 6 db acél golyó ¦
Plexiglas, copper, steel, electromagnet, electric switch, 6 steel balls, 66,5x28x32 cm
Jelezve a fémtalpazaton: K3V0000 Harasztÿ István 2002 ¦ Signed on the metal mounting: K3V0000 Harasztÿ István 2002

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	VIII. Kortárs Művészeti Fesztivál. Mozgó szobrok. Harasztÿ István szobrászművész tárlata.

	Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2007. május 11. – 2007. június 10.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
Frank János-Papp Tibor-Wehner Tibor: Harasztÿ. Budapest, 2005, 128.

¦

PAUER
Gyula
(1941-2012)

Piramis ¦ Pyramid, 1970
Olaj, cinklemez ¦ Oil, zinc-plate, 12x10,3x9,8 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 556 EUR

Oeuvre-jegyzék szám:
Szjsz095 In: Szőke Annamária (szerk.):
Pauer Gyula műveinek jegyzéke,
Műcsarnok, Budapest, 2005, 9. oldal

¦

Proveniencia ¦ Provenance:
egykor Kiss Éva tulajdonában

¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Csáji Attila, Csutoros Sándor, Molnár V. József,

Pauer Gyula, Temesi Nóra kiállítása.
Balatonboglári Kápolnatárlat, 1970. aug. 25 – szept. 3.

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Szőke Annamária – Pauer.
MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2005, 405. oldal
¦ a művész honlapján:
http://www.pauergyula.hu/kepzomuveszeti/pszeudo.html

¦
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FAJÓ JÁNOS (1937-2018)
Kék ölelés ¦ Blue Hug, 1968
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 150x91 cm
Jelezve hátoldalon:fajó, Jelezve vakrámán Fajó János kék ölelés ¦
Signed on the reverse: fajó, Signed on the stretcher: Fajó János Kék ölelés

Kezdő ár ¦ Starting price: 6 000 000 Ft / 16 667 EUR
Becsérték: 9 000 000 – 13 000 000 Ft
Estimate: 25 000 – 36 111 EUR

Fajó János saját munkamódszeréről, valamint
művészi hitvallásáról az 1970-es Fészek
Klub kiállítási katalógusában így vallott:
„Egyeneseimet, görbéimet ecsettel végigjárni,
minden vonalat két oldalról kétszer-háromszor
végigfesteni iszonyatos, sivár, lélekölő
munka, sok önfegyelmet igényel, hiszen a
Jan Van Eyck-precizitás és művesség ma is
aktuális. Mindezt mégis örömmel vállalom.

Természetesnek tartom, hogy a festő színekben
és formákban gondolkodik. […] A szín- és
formakutatás segítségével teret építünk,
viszonylatokat teremtünk, életet szervezünk,
ember-egyedekből egyéniséget formálunk”.
Nem véletlen, hogy majdnem 35 évvel később
Nádas Péter Fajót az újkori magyar festészet
tíz nagy aszkétája közé sorolta, Bak, Birkás,
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Hencze, Jovánovics, Keserü, Klimó, Konok,
Maurer és Nádler mellé.1 Mindannyian
konzekvens életművet tudhatnak magukénak,
amelyben ki-ki a látás területén maradva, a
gondolkodás és érzékelés rejtett vagy éppen
egészen új aspektusait fedezték fel, és ezen új
tapasztalatok begyakorlásához, átadásához,
továbbadásához, ha lehet ezt mondani,
görcsösen ragaszkodtak.
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Az sem véletlen talán, hogy mindannyian erős
pedagógiai vénával rendelkeztek, amelyet a
gyakorlatban is kamatoztattak. Fajó például az
említett Fészek Klubbeli kiállítása előtt levelet
írt a belkereskedelmi miniszternek, amelyben
arra kérte, hogy az állam támogassa játékos
projektjét, amellyel a fiatalokat kalauzolná
el a színek és formák izgalmas világában.
Egy tudósítás szerint annyit legalább elért
az akciójával, hogy egy miniszteri biztos
megnézte a kiállítást, és a játékot a lehető
legkörültekintőbb módon, a „Király József,
a Belkereskedelmi Minisztérium Piackutató
Intézete Képességvizsgáló Csoportjának vezető
pszichológusa” által bevizsgáltatta.2 Nem ez
volt az első eset, amikor Fajó a köz érdekében
és védelmében kiállt egy nemes ügyért, és azt
egészen a döntéshozókig, azokon keresztül
vitte, hiszen nagy szerepe volt az 1966-os zsűri
nélküli Stúdió kiállítás megszervezésében,
amely rendkívül jelentős eseménynek számított,
és amelynek csúnya vége lett.3 Úgy tűnik,
hogy az önként vállalt aszketizmushoz a

monotonizmuson, filozofikus elmélyülésen,
pedagógiai, közösségi érzéseken túl, szinte
törvényszerűen hozzátartozik a meg nem
értettség, a méltánytalanság, a kirekesztettség,
és ahogy Fajó mondja, a rabszolgasors.
Fajó tehát a geometriára esküdött fel, vallása
a színek és a formák tanulmányozása, mottója
pedig az egyszerűség: „amit megoldhatsz két
formából, ne oldj meg háromból” – szól az ars
poetica. Festményei alapformák és alapszínek
asszociatív variációi, tömör kijelentések,
vegytiszta képletek. Művei mégis könnyen
felismerhetők.
A hatvanas évek második felétől készítette
a geometrikus absztrakción alapuló optikai
játékait, formametsző trükkjeit, amelyekben
a kvázi-transzparencia hozza létre a tér
illúzióját. Az általa használt egyszerű síkformák
mozgatásával ér el ritmust vagy dinamikát,
szimmetriát vagy aszimmetriát. Ekkoriban
több képén is feltűnik a kék szín különböző
változatokban (pl. Hulló négyzetek, 1967; Kék
végtelen, 1967; Háromszögek 1969).

Fajó 2002-ben vakrámára feszítette és
restaurálta a Kék ölelés című festményt,
amely a tér kérdésével és a síkok egymásba
játszásával foglalkozik. Első látásra úgy
tűnik, mintha valami bonyolultabb, sokszögű
geometrikus elemről lenne szó; a szemet
becsapják az optikai illúziók. Pedig Fajó
a legelemibb formákat, a háromszöget és
négyzetet variálja: az egy-egy csúcsára állított,
egymás talpához illesztett sötétkék és fehér
háromszögek, csak úgy képesek a négyzet
szabályos formájának látszatát kelteni, ha
térben vannak, hiszen a kék eltakarja a fehér
metszéseket. Ugyanakkor a háttér világosabb,
kék és fekete négyzetei síkká redukálódnak, és
ezt a kétértelmű térérzetet tovább fokozza a
formák ellentétes színe és mozgásiránya.
A formák intenzitása, a fekete-fehér
ellentétpárok és színkapcsolatok, a térbeli
fedések, a kép dinamikája szinte „mozgásba
hozzák” a passzív nézőt, és ráveszik a rejtvény
kibogozására.

Földes Léna
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1	Nádas Péter: Saját jel. In: Élet és Irodalom XLVIII. évf. (2004), 12. sz., 11.
2 Sík Csaba: A művészet – rabszolga sors. In: Tükör 7. évf. 28. sz. (1970), 18-19.
3 A cenzúrázatlan kiállítást, ahol ismét feltűntek az absztraktak, és a „legmodernebb” fiatalok, noha ismét külön teremben – súlyos retorzió követte. Egyesek ugyan üdvözölték a stiláris gazdagságot, de a
másik tábor hangosabb volt. A fiatalokat megbüntették, a szélsőségeket eltiltották a további szereplésektől, és sokak pályáján ez nagy törést jelentett.
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BALOGH LÁSZLÓ (1930-2002)
Cím nélkül ¦ Untitled, 1979
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 3x 80x60 cm
Jelezve a jobb oldali panelen jobbra lent: Balogh, 79 ¦
Signed right below on the right panel: Balogh, 79

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 400 000 – 2 200 000 Ft
Estimate: 3 889 – 6 111 EUR
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FEHÉR LÁSZLÓ (1953)
Pools II., 1991
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 200x140 cm
Jelezve jobbra lent: László Fehér 03. 11. 1991. ¦ Signed lower right: László Fehér 03. 11. 1991.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 4 202 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 602 – 8 403 EUR
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#38
ATTALAI
Gábor
(1934-2011)

#39
Csavart plasztika ¦ Twisted Statuette, 1970
Filc ¦ Felt, 11x14x15,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 550 000 Ft / 1 541 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 241 – 3 361 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Attalai – Filcek.
A Kulturális Kapcsolatok Intézetének Kiállítóterme, Dorottya u. 8., Budapest, 1972. május 19. – június 4.
¦ Lehetetlen realizmus területe – az áramlás, a fogalom és a fogalmi művészet vidéke.
Budapesti Őszi Fesztivál, 2001. október 9. – november 9.

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ https://www.artpool.hu/lehetetlen/real-kiall/elkepzeles/attalai.html
¦	Herczeg Ibolya (1988, szerk.): Eleven Textil 1968-1978-1988. Válogatás a modern magyar textilművészet

GULYÁS
Gyula
(1944-2008)

Plasztika ¦ Statuette, 1968
Bronz ¦ Bronze, 14x 13,5x10 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 400 000 Ft / 1 111 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
„színek – képek – formák – hangok – fények”.
Egyetemi Színpad, Budapest, 1971. április

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Beke László: Van-e mai magyar szobrászat?
	In: Kritika 9. évf. (1971) 11-12. szám (képmelléklet)

¦

alkotásaiból. Kiállítás katalógus. (Attalai Gábor, Beke László, Fitz Péter tanulmányai.) Budapest

¦	Vadas József: A magyar iparművészet története. A századfordulótól az ezredfordulóig.

	Corvina Kiadó, Budapest, 2014. 174. kép
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NÁDLER ISTVÁN (1938)
Gyász II. ¦ Grief II., 1977
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 100,2x100 cm
Jelezve hátoldalon: Nádler István 1977. ¦ Signed on the reverse: Nádler István 1977.

Kezdő ár ¦ Starting price: 8 000 000 Ft / 22 222 EUR
Becsérték: 16 000 000 – 24 000 000 Ft
Estimate: 44 444 – 66 667 EUR
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Nádler István gyűjteményes kiállítása, Műcsarnok, Budapest, 1985. augusztus 29. – szeptember 29.
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦	Hegyi Lóránd: Nádler István. Műcsarnok, Budapest, 2001. június 1. – július 8., 60. oldal
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Istv
2. Nádler

Hegyi Lóránd szerint az 1977-1979 közötti
évek új korszakot jelentett Nádler István
munkásságában, amelynek az „érzelmi
geometria” nevet adta.1 Az elnevezés találóan
érzékelteti az adott időszak átmeneti jellegét a
tisztán geometrikus, szerkezet elvű, analitikus
művészettől a sokkal intimebb, improvizatívabb
és „líraibb” festészet irányába. Megmagyarázza
és előkészíti azt a látszólag éles váltást, amely
Nádler művészetében a nyolcvanas években
bekövetkezett. Ugyanakkor Nádler mindig
érzékenyen reagált környezetére; munkáiban
rendszeresen feltűnnek olyan elemek, amelyek
közvetlenül utalnak az őt körülvevő közegre,
tájra (pl. Mimózafa, 1970), városokra
(ld. Essen, 1972; Feketebács-sorozat). Még
a hard edge vagy konstruktivista törekvések
rendkívül szigorú törvényei között is mindvégig
jelen van bennük a személyes közlés
mozzanata, valamint a színek és formák
emocionális tartalmának feltárása iránti vágy
(Erőszak, 1968; ). Noha alkotói korszakai
– különösen formailag – eltérőek, és jól
megkülönböztethetőek, mégis közös bennük,
hogy rendszerint egy-egy elvont forma (pl.

Malevics-négyzet, Niké-szobor), plasztikai elem
(pl. Csavart átló II., 1972; Plasztikus átló I-III.,
1974), vagy akár hangulat, gondolat (pl. Gyász
I-IV., 1977) autonóm rendszerének a kiépítésére
és megvizsgálására, körüljárására tesznek
kísérletet.
Mikor Nádler 1972-től hosszabb időt tölt
Essenben és Grazban, a német iparvárosok
és nagyipari környezet hatására képein
betonmonstrumokra, acélrudakra emlékeztető
elemek tűnnek fel, melyeket sokszor vastag
fekete kontúr vesz körbe; színeik pedig
a hideg kék-szürke-fehér árnyalataira
korlátozódnak. Idővel vizsgálódásai az
egyre elvontabb geometrikus struktúráknak
a mozgására, megsokszorozására,
valamint kombinálhatóságára irányult,
amely művészetében együtt járt a színek
redukciójával, valamint az architektonikuskonstruktivista tendenciák felerősödésével.
E folyamat végpontját az 1976-1977-ben
készített plasztikák jelentik, amelyek térbeli
megvalósulásai a nagyjából párhuzamosan
készült Csavart- és Plasztikus-átló elnevezésű
festmény-sorozatoknak. Nádler e sokszögű,
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haránt irányú, megtekert mértani idommal
létrehoz egy síkból térbe forduló komplex
alakzatot, amely érzékenyen reagál az őt
körülölelő monokróm háttérre, már-már átlépve
a táblaképfestés határait.2
Nádler azonban elsődlegesen festő, aki
színekkel dolgozik, így az 1977-es esztendőtől
műveiben a szín visszaszerzi képalkotó
funkcióját. E mögött feltehetően személyes ok
is húzódik, mivel édesapját ekkor veszti el. Az
1977-1979-es időszak termése három sorozat
(Apám emlékére, Gyász I-IV., 1977; Fehér
képek), amely más-más módon, de a gyász,
a veszteség témáját járják körül, fokozottan a
színek segítségével. Hegyi úgy fogalmaz, hogy
ebben az alkotói korszakában Nádlernél a szín
már nem pusztán tér- és struktúraszervező
elem, „hanem motívumteremtő, azaz vizuális
tárgyat létrehozó minőségben van jelen.
[…] Ebben a kétdimenziós színdinamikai
rendszerben a tér jelentéses térré változik, mely
a valóságos tér és a művész által teremtett
új, »humanizált« érzelmi töltésű térrel való
viszonyra vonatkozik”.3

Az 1977 folyamán készült Gyász-sorozat négy,
különböző méretű vásznán látható hatalmas,
homogén színfelületek elemi erővel hatnak.
Megmaradt a plasztikus átlókról ismert
forma, csak úgymond „visszakéredzkedett”
a síkba, hogy a képsíkon belül sokszorozza
meg magát, ezáltal újabb és újabb síkokat
létrehozva. Nádler itt elhagyja a vastag sötét
kontúrozást, így csupán maguk a geometrikus,
egymást takaró színalakzatok helyzete, és
a színek egymáshoz való viszonya keltik a
térmélység illúzióját. Hangsúlyozva a befelé
és lefelé irányultságot, amely szemben Nádler
pár évvel korábbi, indusztriális tárgyakat
idéző alakzatainak kifelé, már-már a néző
életterébe agresszívan belépő mozgásával,
ez a kontemplációt és az elmélyülést
erősítik. A színfelületek megnövelése, a síkok
hajszálvékony, minden elválasztó elemet,
közömbösítő sávot nélkülöző határai különböző
minőségű imaginárius tereket alkotnak, melyek
az ötvenes-hatvanas években virágkorát élő, ún.
colour field („színmező”) festészet ismeretéről
tanúskodnak. Mark Rothko, Ellsworth Kelly,
Barnett Newman vagy Clyfford Still elszakadva a
képzeletet megkötő, a tárgyi valóságra akarvaakaratlanul utaló jelek és formák kötöttségeitől,
azok elhagyásával, valamint az egyszínű
mezők, vásznakat kitöltő fokozásával a színek

érzelmi hatásait, ezen belül is a transzcendens
jelenlét jegyeit vizsgálták. Ahogy a vibráló
színek kiáramlanak a térbe, a végtelenség,
a határtalanság érzetét keltik. De igaza van
Hegyi Lórándnak, amikor a Gyász című
sorozatot a colour field és a szignálművészet
(pl. Nicholas Krushenick, Georg Karl Pfahler)
közé helyezi, amennyiben Nádler megmarad
a tárgyszerűségnél. Nála a megnövelt,
színintenzitásában gazdag, feszültséget
és mozgást immanens módon hordozó,
geometrikus konkrétságukban megjelenő
színmezők „színtárgyként” viselkednek a (szín)
térben.
A sorozat képei egyben, de önmagukban is
megállják a helyüket. Szériaként megfigyelhető,
hogy a színtárgyak intenzív belső mozgása és
áramlása milyen mértékben változtatja meg
a teret, és az egymásra pakolt sík alakzatok,
milyen (mélységű) érzelmeket szabadítanak
fel. S talán nem véletlen az sem, hogy
Nádler a gyász érzékeltetéséhez ezt az átlós
irányú alakzatot tartja a legmegfelelőbbnek.
A keresztény ikonográfiában a téma
leggyakrabban Krisztus halálánál (Levétel
a keresztről, Jézus sírba tétele) tűnt fel,
ahol a fiktív történet és az imaginárius
tér ábrázolásához, nagyon hasonló,
haránt irányban lefele és felfele mozduló

Földes Léna
1	Hegyi Lóránd: Nádler István. Műcsarnok, Budapest, 2001, 61.
2	Hegyi Lóránd: Nádler István. In: Ars Hungarica 7. évf. 2. sz. (1979),
3	Hegyi Lóránd: Nádler István. Műcsarnok, Budapest, 2001, 61-62

.
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kompozíciós megoldásokkal éltek a fájdalom
érzésének kiváltása, valamint az érzékek
feletti, transzcendens szférák megjelenítése
érdekében.
Nádler a Gyász II. (1977) c. festményéhez a
négyzet formáját választja. A négyzet a földi
teljesség szimbóluma, az idea megtestesítője
és egyben a halál bizonyossága. Ugyanakkor
Nádler a fekete színalakzat szélét egészen
a vászon széléig viszi, amellyel nem
meghosszabbítja a teret, hanem – folyamatában
jól látszik, hogy épp ellenkezőleg –, szinte
összenyomja, és a képsík belseje felé irányítja
a mozgást. Ezért szükséges a szürke, negatív
hátteret megtörnie a kép jobb sarkát betöltő
olajzöld és fekete, előtérként is funkcionáló
háromszögekkel. Középen, a képsík
középterében, három egyforma geometrikus
alakzat takarja harmonikaszerűen egymást.
A fekete és barna fölényét ellensúlyozza a
köztük lévő vibráló, lilás-kék réteg, továbbá
a bal sarokból nyíló élénk vöröses-rózsaszín
lángnyelvszerű forma, amely agresszív
rikítóságával a sorozat következő részeiben még
látványosabban bekebelezi és elnyeli a többi
képsíkot. Nádler a homogén színmezők- és
alakzatok mozgatásával, valamint a szimbolikus
terek megalkotásával sikeresen idéz egy befelé
irányuló, kontemplatív helyzetet.
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#41
FAJÓ
János
(1937-2018)

#42
Négy forma II. ¦ Four forms II., 2006
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 100,5x100,5 cm
Jelezve hátoldalon: Fajó 2006, Fajó jöv. Négy forma II., 2006 o.v. 100x100 cm JMSZ: 1407 ¦
Signed on the reverse: Fajó 2006, Fajó jöv. Négy forma II., 2006 o.v. 100x100 cm JMSZ: 1407

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 480 – 8 220 EUR

HENCZE
Tamás
(1938-2018)

Piros-fehér-szürke ¦ Red-White-Grey, 1979
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 120,5x60,5 cm
Jelezve vakrámán: Hencze T. 1979 ¦
Signed on the stretcher: Hencze T. 1979

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

Feltehetően Kiállítva ¦ Presumably Exhibited:
Fekete+fehér+piros.
	Hencze Tamás és Gulyás Gyula kiállítása.
Francia Intézet, Budapest, 1979

¦

#43
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Ta
KONOK TAMÁS (1930)
Mérték II. ¦ Measure II., 1976
Akril, vászon ¦ Acryl on canvas, 130x160 cm
Jelezve jobbra lent: Konok 76.; Jelezve hátoldalon: Konok 76/88; No64 Kov. 130 art.2254 157cm 7/7 14/3/16/3 4 ? 120 cm ¦
Signed lower right: Konok 76; Signed on the reverse: Konok 76/88; No64 Kov. 130 art.2254 157cm 7/7 14/3/16/3 4 ? 120 cm

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

életműjegyzék-szám: 1976/88

¦	In: https://konok.hu/catalog/konok/
Proveniencia ¦ Provenance:
Magángyűjtemény, Zürich

¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Art 8, 77 Kunstmesse Basel, 1977
¦	Tisztelet a szülőföldnek, Műcsarnok, Budapest, 1982. december 17. – 1983. január 30.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
Konok peintures 1974-1978. Galerie &Edition Schlégl, Zürich, 1978. 35. kép
Konok. Balassi Kiadó, Budapest, 2001, 31. oldal (kiállítás enteriőrben)

¦
¦
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, 1950.
áció, No. 19
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#44
BARTL
József
(1932-2013)

#45
Piros-fehér tulipán ¦ Red and White Tulip, 1976
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 40,5x40,5 cm
Jelezve jobbra lent: Bartl 76, Jelezve vakrámán: Bartl 1976 40x40 Piros-fehér tulipán. ¦
Signed lower right: Bartl 76, Signed on the stretcher: Bartl 1976 40x40 Piros-fehér tulipán.

Kezdő ár ¦ Starting price: 200 000 Ft / 556 EUR
Becsérték: 400 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 111 – 1 667 EUR

LANTOS
Ferenc
(1929-2014)

Tér-forma konstrukció ¦ Space-Form Construction, 1993
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 75x75 cm
Jelezve balra lent: Lantos 1993 ¦ Signed lower left: Lantos 1993

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 4 167 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR

#46

Y
L
É
D
ER lós
Mik
ERDÉLY MIKLÓS (1928-1986)
Eskü ¦ Oath, 1966-1969
Fotómontázs, zselatinos ezüstnagyítás, vintage fotó ¦ Photo montage, gelatin silver print, vintage photo on paper, 29,5x21cm (6 darab)
Jelezve hátoldalon: Erdély ¦ Signed on the reverse: Erdély

A hat darab fotó együttes kezdő ára ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 14 006 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 14 000 000 Ft
Estimate: 28 011 - 39 216 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
Erdély-hagyaték

¦

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦	Hommage á IPARTERV 1968/69 - I. Fészek Galéria, Budapest, 1988. december 15. – 1989. január 13. (reprodukálva dia Tévedés címmel, 1. kép)
¦	DAgegen. Verbotene Ostkunst 1948-1989. Eine Ausstellung des Ostfonds des Bundesministerium für Unterricht und Kunst.
Wien, 1991. 154. oldal (Eskü 1.)

¦	Iparterv 1968-80. Iparterv díszterme, Budapest, 1980. január 30 – 1980. február 15.; 77-80. oldal
Kiállítva ¦ Exhibited:
Erdély Miklós (1928-1986) életmű-kiállítás, Műcsarnok, Budapest, 1998. október 17 – 1998. november 20.
A magyar neoavantgárd első generációja 1965-72. Szombathelyi Képtár, 1998. január 15. – március 15.

¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Beke László: Erdély Miklós munkássága krono-logikai vázlat képekkel 1985-ig. Erdély Miklós kiállítása Katalógus.
(Exhibition of Miklós Erdély. Catalogue). Óbuda Galéria, Budapest, 1986. A fotósorozat első képe; 4. oldal
¦ Szőke Annamária: „Titok a jövő jelenléte” (Erdély Miklós). In: Nappali ház 1997/1., 49. (A fotósorozat első darabja reprodukálva)
¦ Annamária Szőke: „Die Gegenwart der Zukunft: ein Rätsel“. Wissenschaft innerhalb der Kunst im Werk von Miklós Erdély.
	In: Acta Historiae Artium 1997/1-4. sz., 203., 5. kép
¦ https://www.artpool.hu/Erdely/mutargy/Esku.html
¦ Art in Hungary 1956–1980. Doublespeak and Beyond, Thames & Hudson, London, 2018.

¦
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Erdély Miklós a második világháború utáni
magyar művészet legendás mesterfigurája.
Építész, költő, filmrendező, elméletíró,
művészetpedagógus, happeningek szervezője
és képzőművész, aki minden tevékenységében
a tudományos és a művészeti gondolkodás
összekapcsolására törekedett. E két terület
misztikus elegye táplálta Erdély művészetét,
aki meg volt győződve „a tudományosan
megújuló világkép eszmeileg transzformáló
hatásáról: eszmegeneráló hatásáról azoknak
a felfedezéseknek vagy elméleteknek – főleg
hipotéziseknek –, amelyek rejtett utakon, a
maguk tudatformáló hatását kifejtve a század
eleje óta áradnak a köztudatba.” 1
Erdély felfogásában a természettudomány
19. századi pozitivista korszaka utáni
fejlődése jelenti azóta az ősforrást az emberi
gondolkodás egésze számára.
A relativitáselmélet után a kvantumfizikával „az
ismert természettörvények abszolút érvénye
megtört. Ezt már 68-ban
lehetett tudni. A szivárgó tudományos

hírek nagyban bátorították a képzeletet és
hozzájárultak ahhoz, hogy a 68-as forradalom
metafizikus forradalomnak nevezhette magát.
A természettörvényeknek ez a bizonyos
kétségessé válása, megtörése inspirálja ma is
az avantgárd művészetet.” 2
A most aukcióra kerülő 1969-as Eskü
emblematikus mű, melyben e gondolatmenet
ötvöződik a montázs-elvvel, Erdély másik
legfontosabb alapvetésével. Erdély számára
a montázs, azon túl, hogy fotós, filmes és
minden más művészeti ágban is fellelhető
poétikai eszköz, az emberi tudattal
és gondolkodással analóg princípium:
„valóságmontázs”.3 Az Eskü hatrészes
fotómontázs Erdélynek a kvantummechanika
által inspirált, szövegalapú akciósorozatához
kapcsolódik (Három kvarkot Marke királynak/
Dirac a mozipénztár előtt/Sejtések), melyre
az IPARTERV székházban került sor 1968.
november 29-én. A fotósorozaton Erdély esküre
tett kézzel látható, mellkasára vetítve egy
Schrödinger-idézet jelenik meg, mely a látás

és a fotográfia „anyagát” egyaránt jelentő fény
kettős (hullám és részecske) természetével
foglalkozik. A szöveg adja kezünkbe a kulcsot
a mű megfejtéséhez: „Mintha hályog esnék
le a szemünkről: régen megszokott kedves
atomjaink, részecskéink nem mások, mint
Planck-féle energiakvantumok. A kvantumok
hordozói szintén kvantumok. Az ember
beleszédül. Érzi, hogy mindennek valami
egészen fundamentális dolog az alapja,
amit még nem értünk.” Erdély műtárgyakkal
nem vett részt a két IPARTERV kiállításon
(1968/1969), az Esküt viszont a hozzájuk
megjelent katalógusba szánta. Ahova végül
nem került be, Erdély visszaemlékezése szerint
mivel a kötetet szerkesztő iparterves művész,
Konkoly Gyula így vélekedett: „vagy ez érvényes
– a te munkád –, s akkor az összes többi
nem, ami a katalógusban van, vagy ez nem
érvényes, s akkor a többi marad.” 4
E dilemmát valószínűleg csak Schrödinger
macskájával tudnánk feloldani, aki egyszerre
van kint is és odabent.

Ligetfalvi Gergely

1
2
3
4

Erdély Miklós: Optimista előadás (1985). In: Erdély Miklós: Művészeti írások, Budapest, 1991, 133–147. o. 138.
Uo. 139.
Erdély Miklós: Montázsgesztus és effektus (1975). In: Erdély Miklós: A filmről. Budapest, 1995, 142–160. o. 146.
Peternák Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal (1983 tavaszán). Árgus, 1991/5., 78.
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#47
MAROSÁN
Gyula
(1915-2003)

Absztrakt kompozíció ¦ Abstract Composition
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 61x122 cm
Jelezve balra lent: Marosán, Jelezve hátoldalon: Marosán ¦ Signed lower left: Marosán, Signed on the reverse: Marosán

Kezdő ár ¦ Starting price: 750 000 Ft / 2 083 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 000 EUR

#48
GYARMATHY
Tihamér
(1915-2005)

Hölgy a Holddal ¦ Lady with the Moon, 1956
Olaj, papírlemez ¦ Oil on paperboard, 30x20 cm
Jelezve jobbra lent: Gy.T., Jelezve hátoldalon: 1956 Gyarmathy Hölgy a holddal ¦
Signed lower right: Gy.T., Signed on the reverse: 1956 Gyarmathy Hölgy a holddal

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 000 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 2 778 – 5 556 EUR

Oeuvre-jegyzék: 56/1

#49

Keserü
a
n
o
Il
KESERÜ ILONA (1933)
Cérnás ¦ Yarn, 1969
Cérna, varrás, jutavászon ¦ Yarn, sewing, jute canvas, 155x109,5 cm
Jelezve vakrámán: Keserü Ilona: Cérnás fonal, jutavászon, 1969, 150x109 cm ¦
Signed on the stretcher: Keserü Ilona: Cérnás fonal, jutavászon, 1969, 150x109 cm

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 33 613 EUR
Becsérték: 25 000 000 – 35 000 000 Ft
Estimate: 69 444 – 97 222 EUR

Oeuvre-katalógus szám: IKI. 969.940
Kiállítva ¦ Exhibited:
Keserü Ilona Gyűjteményes kiállítása, Csók István Képtár, Székesfehérvár, 1978. október 1. – 1978. december 31.
Keserü Ilona Gyűjteményes kiállítása, Műcsarnok, Budapest, 1983. december 21. – 1984. január 15.
Keserü Ilona – MESSAGE / ÜZENET, Kisterem Galéria 2014. május 13.– július 6.

¦
¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Aknai Katalin – Ilona Keserü Ilona Önerejű képek. Catalogue Raisonné 1969 – 1980 185.oldal
Aknai Katalin: „Állandóan visszajárok a múltamba”. Keserü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából.
(Doktori disszertáció), Budapest, 2014. (92. kép)
¦ Ilona Keserü Ilona. Művek 1959-1982., NKA, 2002, 140. kép

¦
¦
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A hatvanas évek végére a festészet addigi
egyeduralma az egyéb képző- és iparművészeti
ágak felett megtörni látszott. Mind többen
kérdőjelezték meg a festészet érvényességét;
a művészek egy része szabadulni akart
a falakról, és szó szerint a keretektől,
kötöttségektől, valamint széles körűvé vált a
gyakorlatban, hogy a különféle művészeti ágak
összemoshatóak, az alkotók áttévedhetnek
egymás területére, a műfaji szabályok
kötetlenebbek. Itthon főként az ekkor beérett
fiatalok, vagyis Keserü generációja kísérletezett
a festészet újraértelmezésével: a formázott
vászontól kezdve, a vászondomborításokon és
a különféle tárgyak képre applikálásán át (ld. a
katalógusban Konkoly: Második világháború,
1967) a varrásig (ld. a katalógusban Paizs
László: Bőrös kép, 1967) és alternatív
anyaghasználatokig (ld.: Pinczehelyi Sándor:
Napszívatás, 1973).
Keserü Ilona az elsők között fordult a
varráshoz, de nem alkalmazott műfajként

66,

használta, mint majd később a textil mozgalom
virágkorában sokan. Vagyis nem a különféle
varrástechnikákat (pl. díszítés, hímzés,
csipkézés) transzformálta a műalkotásba,
hanem a varrás olyan, a kéz finomtechnikáját,
erejét és monoton mechanikusságát
birtokló, továbbá érzékiséget, nőiséget
magában hordozó vizuális energia, amely a
tárgyalkotásban és a minőségek különbségeinek
érzékeltetésében játszik szerepet. Keserüt már
korábban is érdekelték az anyagok egymást
átható intim játékai, a két dimenzió kitágítása,
megnövelése illuzionisztikus módokon. Ilyenek
az anyag redőzéseit tanulmányozó rajzai vagy az
1966-os kollázsai. A varrások azonban már
nemcsak megidéznek különféle felületeket,
hanem meg is jelenítik azokat konkrét
anyagiságukban. Ezáltal Keserü az ősi,
ösztönös művészetet már nem csak a formák és
ismétlések révén eleveníti fel, hanem a dolgok
gyakorlati, reális és anyagi világ viszonyainak
feltárása által.

Földes Léna
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Az Első varrott (1969) az anyag, a formák
és a felületek sokféleségét vizsgálta oly
módon, hogy a művész különféle textileket
applikált a képre. A Cérnás (1969) ezzel
szemben már-már minimalista hatást kelt
monumentális méretével, a vászon alapszínének
megtartásával, látszólagos puritánizmusával,
szögletes rácsozatával. Mégis – ellentétben a
minimalizmus, egyébként rendkívül maszkulin
személytelenségével és mozdulatlanságával – itt
a trükkös anyaghasználat, a tűzések és öltések
különféle dinamikája, és játékos megismétléseik
az intimitást, az egyediséget, a minőségi
befektetett, „kézi munkát” példázzák. Keserü,
ahogy korábbi olaj-, és tusképeinél, rácsokra,
parcellákra osztotta a teret, melyekben a
varrások iránya és gyakorisága képviselnek
különféle nemű, színű, sűrűségű stb.
minőségeket, és ezek együttesen az ugyancsak
1969-ben készült sírkő-motívumokban
megjelenő pixeles (zenélő) színskálák
monokróm térbeli megfelelői is lehetnek.
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#50
GELLÉR B.
István
1946-2018

#51
Azonosítás - Marc Chagall A hegedűs 1926 művéhez ¦
Identification for Marc Chagall's 'Fiddler' 1926, 1976
Akvarell, tus, ceruza, kollázs, karton ¦
Acquarelle, ink, pencil, collage, cardboard, 49,5x69,5 cm
Jelezve jobbra lent: Gellér 1976 ¦ Signed lower right: Gellér 1976

Kezdő ár ¦ Starting price: 260 000 Ft / 722 EUR
Becsérték: 450 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 667 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Töredékek – Gellér B. István kiállítása,

Pécsi Galéria, Pécs, 2010. november 16. – december 230.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ http://www.gellerbistvan.hu/muvek/konceptek2.html
¦	Hajdu István: Gellér B. István. A múltat nem sejtheted.
Pécsi Galéria és Vizuális Műhely, Pécs, 2010, 44.

KÁROLYI
Zsigmond
(1952)

Műterem kipakolás ¦ Studio Showcase, 1976
Zselatinos ezüstnagyítás, 24 db vintage fotó ¦ Gelatin silver print, 24 vintage photos, 19,5x26 cm/ db
Jelezve hátoldalon: Károlyi Zsigmond ¦ Signed on the reverse: Károlyi Zsigmond

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR
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#52
VAJDA
Júlia
(1913-1982)

#53
Cím nélkül ¦ Untitled
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 38,5x25,5 cm
Jelzés nélkül, Felirat vakrámán: "Ez a kép egyértelműen és félreérthetetlenül Vajda Júlia (1912-1982) műve"
Kozák Gyula a Vajda hagyaték őrzője ¦
Not signed, On the stretcher: "Ez a kép egyértelműen és félreérthetetlenül Vajda Júlia (1912-1982) műve"
Kozák Gyula a Vajda hagyaték őrzője

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

ANNA
Margit
(1913-1991)

Fej (Hátoldalon Nő rózsával) ¦ Head (On the Reverse: Woman with a Rose), 1946
Olaj, tempera, pasztell, papír ¦ Oil, tempera, pastel on paper, 37x30,7 cm
Jelezve balra lent: Anna Margit ¦ Signed lower left: Anna Margit

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 777 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 5 000 – 6 667 EUR
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#54

rozsda
e
r
d
En
ROZSDA ENDRE (1913-1999)
Cím nélkül, 1940-es évek vége ¦ Untitled, end of the 1940s
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50,5x70,5 cm
Jelezve jobbra lent: Rozsda, Hátoldalon: Endre Rozsda pecsét ¦
Signed lower right: Rozsda, Signed on the reverse: Endre Rozsda stamp

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 13 889 EUR
Becsérték: 8 000 000 – 10 000 000 Ft
Estimate: 22 222 – 27 778 EUR

46
pozíció, 19
Endre: Kom
1. Rozsda
ia
ér
al
zeti G
Magyar Nem

46
pozíció, 19
Endre: Kom
2. Rozsda
ia
ér
al
zeti G
Magyar Nem

„A szabadság kábulatában élő Párizs volt ez,
még nagyon közel 1936-hoz. Azért jöttem,
hogy fessek, fessek, fessek. Sok időt töltöttem
a múzeumokban, beiratkoztam a l’Ecole du
Louvre-ba. Sok művésszel találkoztam”1 – idézi
fel Rozsda Endre első párizsi tartózkodásának
emlékeit a David Rosenberg által készített
interjúban. Rozsda 1938 tavaszán érkezett
Párizsba. Barta Lajos szobrásszal béreltek
közösen műtermet a város pezsgő művészeti
központjában, a Montparnasse-on. Itt
megismerkedett számos fontos személlyel
(André Breton, Max Ernst, André Masson,
Jean Bucher), akik nem csupán a művész

munkásságára, hanem az életszemléletére is
nagy hatással voltak. A szürrealizmus iránt
érdeklődő Rozsda Endre ebben az időben
kezdett igazán megismerkedni az irányzattal.
Rozsda életében a szürrealizmus szellemi
ösztönzést, kutatási alapot kínált. Egyfajta
eszköz volt a befelé fordulásra, az emberi
psziché megismerésére, értelmezésére.2 Rozsda
egész életében előszeretettel kísérletezett
különböző művészeti irányzatokkal, de önmagát
soha nem kapcsolta egyikhez sem.
Rozsda 1943-ban visszatért Budapestre,
ahol – egészen 1956-ig – munkáját a
Párizsban szerzett tapasztalatok birtokában

folytatta. Művészetéről ebben az időszakban
kevesebbet tudunk. 1945 után az Európai
Iskola tagjaként alkotott. Az Európai Iskola
és az absztrakt művészet betiltását követően
sehol nem nyílt lehetősége kiállítani, ezért főleg
könyvillusztrálással foglalkozott.3
A jelen festmény is feltehetőleg ebben a
tiltott időszakban keletkezett, amikor több
hasonló organikus, kristályos formákkal és
motívumokkal teli szürrealista festményt
készített (1946-os Kompozíciók). Ekkoriban
Rozsda palettája kivilágosodik – jellemző
lesz a világoskék, rózsaszín, sárgás színek
Erdélyi Rebeka

1
2
3
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Rozsda Endrével beszélget David Rosenberg. In: Rozsda Endre: Az idő ölelésében. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2013, 28.
Rozsda 100: A párka fonala: Rozsda Endre. Várfok Galéria, Budapest, 2013, 48.
Rozsda Endre: Az idő ölelésében. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2013, 104.
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használata. Arra törekszik, hogy a vászon
felületét maximálisan kihasználja. A festmény
formafoszlányokkal, kisebb-nagyobb
vonalakkal teli felületén szövetszerű elemek,
természeti formák, szürrealista jegyek és olyan
felismerhető motívumok (épületrészletek,
levelek, női fej) is megjelennek, melyek sokszor
Rozsda gyermekkori emlékeit idézik fel.
Ezek az elemek Rozsda későbbi művein egyre
inkább beazonosíthatatlan színfoltokká válnak.
A festményen érzékelhető Párizsnak Rozsda
művészetére tett hatása és az 1940-es évekbeli
asszociációkkal teli, részletgazdag, álomszerű
szürrealizmusa.
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#55
KUPCSIK
Adrián
(1969)

#56
Zöld utca ¦ Green street, 2000
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70,5x100,5 cm
Jelezve hátoldalon: Kupcsik Adrián Zöld utca, 2000, 70x100 ¦
Signed on the reverse: Kupcsik Adrián Zöld utca, 2000, 70x100

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR

KORODI
János
(1971)

Belső tenger ¦ Sea Inside, 2005
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 137,5x187,5 cm
Jelezve hátoldalon: Belső tenger 2005 Kóródi János 137x187 cm ¦
Signed on the reverse: Belső tenger 2005 Kóródi János 137x187 cm

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 000 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦	Donumenta 2010 –Ungarn Liberation Formula (Dunamenti kortárs művészek kiállítása),
Regensburg, Németország, 2010. szeptember 19. – október 31.

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Korodi János. Festmények 1994-2008., Budapest, 2008, 62. oldal
a festő hivatalos honlapján: http://korodijanos.eu/

¦
¦
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#57
MAJOR
Kamill
(1948)

Cím nélkül ¦ Untitled, 1972
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 40x79,8 cm
Jelezve hátoldalon: Kamill Major Paris 72. ¦ Signed on the reverse: Kamill Major Paris 72.

Kezdő ár ¦ Starting price: 500 000 Ft / 1 389 EUR
Becsérték: 750 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 083 – 2 778 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Kamill Major kiállítása, Kálmán Makláry Fine Arts, Budapest, 2009.

¦

#58
HENCZE
Tamás
(1938-2018)

Szürke, fehér, sárga ¦ Grey, White, Yellow, 1979
Ofszet festék, karton ¦ Offset paint on cardboard, 100x49,5 cm
Jelezve középen lent: Hencze '79 ¦ Signed lower middle: Hencze '79

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 600 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 4 444 – 6 667 EUR

#59

Konkoly
a
l
u
Gy
KONKOLY GYULA (1941)
Második világháború (Cím nélkül) ¦ Second World War (Untitled), 1967
Olaj, műgyanta, kollázs, vászon, fa ¦ Oil, resin, collage, canvas, wood, 125x92,5 cm
Jelezve hátoldalon: Konkoly Gyula 1967, Konkoly Gyula ¦ Signed on the reverse: Konkoly Gyula 1967, Konkoly Gyula

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 20 833 EUR
Becsérték: 12 000 000 – 18 000 000 Ft
Estimate: 33 333 – 50 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Konkoly. Figuratív képek, Ernst Múzeum, Budapest, 2003.
¦	Nudelman László gyűjteménye, Kieselbach Galéria és Aukciósház, Budapest, 2011.

Konkoly Gyula az Iparterv-generáció
meghatározó alkotója. Pályája elején a
szürnaturalista festészethez kapcsolódott,
majd 1964-től a nemzetközi pop arthoz kötődő
figurális festői nyelvet alakított ki, amely
nemzetközi kontextusban Robert Rauschenberg,
hazai miliőben pedig Lakner László
művészetével rokonítható. Konkoly 1964-ben
Bécsben megtekintette a legendás Pop art etc.
című kiállítást, amelyen az amerikai pop art
legfontosabb alkotói szerepeltek.

1964-65-ben tanulmányúton járt
Olaszországban és Párizsban is, ahol – Ileana
Sonnabend galériájában – megismerkedett a
legfontosabb kortárs művészeti tendenciákkal.
Konkoly ekkoriban alkotott figurális festményein
a (művészet)történeti és a hétköznapi
motívumok variáltan ismételve, montázsszerűen
rendelődnek egymás mellé; gyakran társulnak
absztrakt festészeti reminiszcenciákkal,
amelyek esetenként a Jackson Pollock-i
absztrakt expresszionizmust, az Yves Klein-
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féle monokrómiát, vagy a kortárs hard edge
festészetet is megidézik.
A műveken az évek során egyre gyakrabban
jelennek meg applikációk, majd – a Claes
Oldenburgot idéző – óriási léptékű, puha, amorf
plasztikai alakzatok (Dr. Tulp anatómiája,
1967; Szent József a gyermek Jézussal, 1967;
Lágyított tojás, 1968).
Konkoly ekkoriban alkotott festményeinek
meghatározó csoportját alkotják azok a
művek, amelyek a történelem és az emlékezet
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kérdéskörére, illetve aktuális politikaitársadalmi jelenségekre és eseményekre
reflektálnak. Ezek közé tartozik a vietnámi
háborút tematizáló Oh Afrika. Ne menjetek
oda (1966), vagy a Dózsa (1966) című
festmény, amelyeken a történelmi események
művészettörténeti allúziókkal, Velázquez- és
Tiziano-idézetekkel keverednek.
Ennek a társadalmi-politikai érzékenységű
műcsoportnak kiemelkedő alkotása a
Második világháború (Cím nélkül [Reich],
1967), amelynek rendkívül gazdag felületén
szertelenül rendelődnek egymás mellé a
második világháború és az azt követő időszak
pillanatképei. A bal felső sarokban az egész
Európa sorsára kiható Jaltai konferenciáról
készült ikonikus felvétel, lejjebb Adolf Hitler
és szárnysegédje; nem messze megjelenik
Winston Churchill arca, illetve Hermann Göring
portréja a nürnbergi per idején, továbbá
felbukkannak a háború pillanatai, a normandiai
partraszállás és a szovjet csapatok, valamint
William L. Shirer The Rise and Fall of the Third
Reich című könyvének francia kiadása (William
L. Shirer: Le troisième Reich [La montée du
nazisme; La chute du nazisme], L’Encyclopédie
Contemporaine - CAL, Paris, 1963), egészen
pontosan annak címlapja. A képen töredékesen

elbeszélt történet egészét magában foglaló
kötet címének töredéke („Reich”) képszervező
elemmé emelkedik.
Konkoly műve számtalan festői és szemantikai
rétegből épül fel. Két egymástól elkülönülő
képelemből áll: a felső fatáblát egészíti ki az
alsó vászonkép. A mű felületére Konkoly egy
lécszerű tárgyat és egy epoxigyantából kiöntött
emberi kezet (a saját kezének öntvényét)
applikált. A kompozíció kiindulópontjának a
felső képmező dokumentumfotói tekinthetők,
amelyeket a művész szemi-mechanikus
eljárással (a fényképek, illetve a nyomdai
klisék átdörzsölésével) vitt fel a képfelületre.
Konkoly 1965 májusáig a Le Figaro nevű
francia napilapnál dolgozott – a mű vizuális
nyersanyaga onnan származik. Párizsban
grafikai sorozatot készített a történeti
motívumok felhasználásával, később, 196667-ben – egy Konecsni György által szervezett,
ám végül soha meg nem valósult grafikai
kiállításra készülve – ennek a sorozatnak két
darabját kasírozta fel a Második világháború
című alkotás majdani felső részére, majd
a felkasírozott grafikákat felülfestette
és applikációkkal egészítette ki. Az alsó
(kizárólag kézzel festett) képmezőn variáltan
megismétlődnek, visszatérnek a felső képmező
bizonyos elemei: Shirer kötetének vörös-fekete

színű, horogkeresztes címlapja, illetve Sztálin
portréja és Hitler szárnysegédjének rejtélyes
alakja. Az utóbbi két figura, a mű függőleges
középtengelyén megjelenő Hitlerrel együtt
dinamikus háromszöget zár be (nagyjából ahhoz
hasonlót, mint a művész kezének mutató- és
hüvelykujja). A kompozíció expresszivitását
felerősíti a hevesen felvitt, lecsorgó
festékfelületek dinamikája, illetve a fekete és
fehér csíkok ritmikája (az éles fekete-fehér
kontraszt mintegy rímel a mű egy másik pontján
megjelenő „cieroscuro” [sic!] feliratra is).
A legrejtélyesebb motívum azonban kétségkívül
az alkotó felülről benyúló keze, amely a
végítéletkor az égből – vagyis egy másik
dimenzióból – beavatkozó isteni kézhez
hasonlatos. A motívum – amely ezekben
az években többször is visszatér Konkoly
alkotásain (Döntetlen, 1968; It’s a quarter to
one, 1968; A művész keze, 1972) – mindemellett
az alkotás folyamatára, a – pop art alkotóira
jellemző szitanyomással szembeni – „kézzel
festés” gyakorlatára is utal. A festői és
szemantikai rétegek polifonikus struktúrája
láthatóvá és tapinthatóvá tesz elfojtott, ám
velünk élő traumákat, és leképezi a személyes
és kollektív emlékezet működését. Konkoly
Gyula festménye az „international pop”
nemzetközi összevetésben is fontos alkotása.

Fehér Dávid
Irodalom:
Révész Emese: Figura, história, táj. Figurativitás Konkoly Gyula festészetében, in: Konkoly. Figuratív képek, Keserü Katalin szerk., kat. Ernst Múzeum, Budapest, 2003, o.n., 6. kép (A szövegben Cím nélkül
[Reich] címen, a képaláírásban II. Világháború címen.); Székely Katalin: Radikális jövőkép. Konkoly Gyula munkássága 1964-től 1973-ig, in: Konkoly Gyula, Konkoly Gyula szerk., St.art Galéria, Budapest,
2008, 30., 32. (Reich címen; a kép két részlete reprodukálva a 14–15. oldalon Második világháború címen.)
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#60
LAKNER
László
(1936)

Igazi rózsa helyett ¦ Instead of a Real Rose, 1969 50/28
Rézkarc, papír ¦ Etching on paper, 22x31,5 cm
Jelezve jobbra lent: Lakner László, Jelezve balra lent: 50/28 Rózsa. 1969. ¦
Signed lower right: Lakner László, Signed lower left: 50/28 Rózsa. 1969.

Kezdő ár ¦ Starting price: 220 000 Ft / 611 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 833 – 1 388 EUR

#61
KEPES
György
(1906-2001)

Cím nélkül, 1970-es évek ¦ Untitled, the 1970s
Olaj, homok, vászon ¦ Oil, sand, canvas, 57,5x58 cm
Jelezve hátoldalon: Kepes ¦ Signed on the reverse: Kepes

Kezdő ár ¦ Starting price: 800 000 Ft / 2 222 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft
Estimate: 3 333 – 4 444 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
a művész hagyatékából

¦

#62
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ROSKÓ GÁBOR (1958)
Kardszárnyú delfin harc ¦ Swordfish Dolphin Fight, 1983
Olaj, farost ¦ Oil on wood-fibre, 122,5x181,5 cm
Jelezve a vakrámán: Roskó ¦ Signed on the stretcher: Roskó

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 333 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR
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#63
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Kismányoky KÁROLY (1943-2018)
Korszakváltás I, II, III (Grafika-, Festmény-, Szobor égetés) ¦ Change of an Era I, II, III (Graphic, Painting, Sculpture burning)
Zselatinos ezüstnagyítás papíron, vintage fotó ¦ Gelatin silver print, vintage photo on paper, 13x18 cm/db

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 6 667 – 8 333 EUR

109

108

#64

BAK
e
r
m
I
BAK IMRE (1939)

Kiállítva ¦ Exhibited:
Fehér – Fekete. Bak , Csiky, Fajó, Gulyás, Haraszty, Hencze,
Műcsarnok, Budapest, 1982- augusztus 6- 29.

¦

Fekete-fehér II. ¦ Black and White II., 1982
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Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 200,5x50,5 cm
Jelezve hátoldalon: Fekete-fehér II. Bak/82 ¦
Signed on the reverse: Fekete-fehér II. Bak/82

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 500 000 Ft / 20 833 EUR
Becsérték: 15 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 41 667 – 55 556 EUR

Bak Imre az 1977-es Műcsarnokban rendezett
kiállítása katalógusában említi Beke Tibornak,
hogy hiányolja a mai gondolkodásból és
látásból a szintézis megteremtésének igényét,
amely a prehistorikus kultúrák sajátja volt.
Ő maga ekkor már túl van az ún. hard-edge
korszakán, amikor lényegében a bartóki
kérdést próbálta körbejárni és megvalósítani
a különféle hagyományok ötvözésével,
de túl van az évtized első felében készült
konceptuális munkáin is, amelyekben alapvető
törvényszerűségeket, szubsztanciákat keresett.
Sokirányú tevékenysége, amely a művészettől
a reklámgrafikán át az oktatásig terjedt,
mindinkább abba az irányba terelte, hogy
művészeti elveit az élet minden területére
kiterjessze, és a vágyott szintézist végrehajtsa.1
Azonban ennek gyakorlati megvalósulására még
pár évet várni kellett.
Bak első ilyen jellegű próbálkozása az 19811982-ben készült festmény-sorozata, amelynek

több mint két tucatból álló darabjait a FehérFekete című csoportkiállításon Írás címmel,
egyben, frízszerű elrendezésben mutatta be a
kiállítótér kétszer harminc méteres körben futó
fehér falán. Rajtuk a gyakran használt elemi
szimbólumok közül (kör, négyzet, háromszög
stb.) a labirintusból „levágott”, a meander-vonal
hurkát idéző idom kapja a főszerepet, amelyet
az előző korszak „ember-ég-madár” jellegű
jelképeihez hasonlóan, erősen grafikusan, de a
téri illúzióját keltve fogalmaz meg. A képek nagy
része fekete-fehér, fekete-barna vagy feketeolajzöld színű, a vásznak arányai szokatlanok,
ezen kívül fontos motívumként feltűnik a
raszter-háló, amelyekkel Bak tovább erősíti
a festmények grafikus jellegét, valamint az
építészeti allúziókat.2 A Magyar Építőművészet
1983. évi 1. számában, maga a művész ír új
inspirációs forrásáról, amely a posztmodern
építészet és elmélet. Általuk talál vissza a
festészethez, többé nem félve attól, hogy

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦	Hajdu István: Bak Imre. Gondolat, Budapest, 2004, 31. kép
¦ Beke László: Tíz kortárs magyar művészeti kiállítás.

	In: Művészettörténeti Értesítő 31. évf. 4. sz. (1982), 324. (kiállítás enteriőr)

ismétli magát. A posztmodern eklekticizmusa, a
„mindent lehet” „elvtelensége” (hagyományok,
kultúrák, jelentések, kódolások szintézise)
ráébreszti arra, hogy van még mit mondania.
A posztmodern építészetben – különösen a
svájci Mario Botta munkáiban – felfedezi saját
jelkombinációit: az archaizáló és modern
szimbólumokat, a váratlan térkapcsolatokat,
szikár szerkesztettséget és az optikai
becsapásokat.3 Beke László a folyóiratnak
ugyanebben a számában a következőket írja
Bak Írás-sorozatáról: „Megpróbált a tér jelzése
(a képalkotás) és a szimbolikus jelölés (pl.
írásjelek) között egységet teremteni […] Ebből
a periódusból különösképpen az össze nem
illő tényezők gyarapodása, vagyis az eklektika
hozta meg a kibontakozás lehetőségét, s ezt
először a Műcsarnokban rendezett »Feketefehér« csoportkiállításon lehetett megfigyelni”.4
A Fekete-fehér II. is az említett sorozatból
való. Ahogy a kiállítás enteriőr-fotóján is látni

(festményünkkel a sarokban), Bak a különböző
méretű és formájú vásznakból egy összefüggő
képfolyamatot alakított ki, melyben közös a
motívum- és színhasználat, a mérnöki rendszer
– ám a szigorú szerkesztettség ellenére mégis
valamiféle diszharmonikus „environment”
keletkezett. Mintha a négyzethálós alapú
rasztereken egy modern várostervet látnánk
megvalósulni, kiválva az absztrakt térből.
Kisebb-nagyobb méretű axonometrikus
alakzatok, középre helyezve, amelyek mérete
az egymáshoz való viszonyuk szerint változik.
A sorozat egyfajta átmenet Bak hetvenes és
nyolcvanas évekbeli korszaka között, alig
pár hónappal később a fekete-fehér hurokszerű idomot apró díszítmények, változatos
színű, alakú képelemek (spirálok, lángnyelvek)
árasztják el, és ezzel újfajta képi energiák
szabadulnak fel.
Földes Léna
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1 Beke László: Beszélgetés a kiállításra készülő Bak Imrével – 1976.12.13. In: Bak Imre. Műcsarnok, 1977. március 18.-április 11.
2	Hajdu István: Bak Imre. Gondolat Kiadó, Budapest, 2003.
3 Bak Imre: Posztmodern. In: Magyar Építőművészet 32. évf. 1. sz. (1983), 60-61.
4 Beke László: Postscriptum Bak Imréhez. In: Magyar Építőművészet 32. évf. 1. sz. (1983), 62.
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#65

Anna git
Mar
ANNA MARGIT (1913-1991)
Bogárka ¦ Beetle, 1952
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 35,5x20 cm
Jelezve balra lent: Anna M; Jelezve hátoldalon: 1952/1 vászon, olaj, 36x20 Bogárka ¦
Signed lower left: Anna M; Signed on the reverse: 1952/1 vászon, olaj, 36x20 Bogárka

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
Anna Margitról sok legenda keringett,
ami nem csoda, hiszen fordulatokban
és viszontagságokban gazdag élete volt,
melyről maga csak szűkszavúan nyilatkozott.
Kezdve Ámos Imrével való házasságától,
a nagy példaképpel, Marc Chagall-lal való
találkozáson, vagy a háború utáni mozgalmas,
„Európai Iskolás” időszakon át, majd az azt
követő két évtizedes kényszerhallgatásig
– nem szívesen emlegette a múltat, mindig
előretekintett, és végezte a maga dolgát.
Hiszen a tévhit ellenére, ha 1948-1868 között
ki nem is állított Magyarországon, de soha sem
hagyta abba a festést; az életmű fejlődése nem
állt meg.1
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Anna Margit stílusa 1945 után megváltozott.
A temperát felváltotta olajra, színei pedig
egyre harsányabbak, nyersebbek lettek.
Eleinte a bizarr, csupán egy elnagyolt fejből és
elcsökevényesedett végtagokból álló bábuit egy
elemi formára, a gömbfejre egyszerűsítette,
melyeket – korábbi képeihez hasonlóan –
különféle szerepekkel ruházott fel (pl. megváltó,
próféta, özvegy). Ezek sokban a vajdai, kornissi
fej-sorozatok folytatásának tekinthetők,

ugyanakkor – ellentétben velük – Anna Margit
műveiben fontos szerep jut a groteszknek,
valamint a gyermeki látásmódnak.
Fő motívuma a kör, amely sokrétű szimbolikája
szerint a végtelenség és a mindenség ősformája.
A belső emigráció éveiben, az ötvenes évek
elején Anna Margit a humort és képzeletét
hívta segítségül, hogy teljesen egyéni világot
teremtsen. Megjelentek az ember és állat,
ember és növények keverékei, az azokhoz
hasonló, képzeletbeli hibridlények, mint például
a most aukcióra kerülő Bogárka (1952) című
képen. Finom, törékeny vonalakkal festi meg
a bogár kifacsart lábait, amelyek helyzete
ellentmond a lény tekintete irányának, mivel
háttal áll a nézőnek. Hátából színes tollak állnak
ki, mintha megsérült volna, és mesterségesen
pótolná szárnyait. A feje körüli kötésszerű,
átlátszó anyag, valamint a kép jobb sarkánál
látható árnyék ugyancsak arra utal, hogy a
bogár már képtelen a repülésre – a földhöz
ragadt, de nem adja fel. Anna Margit ezt az
abszurd helyzetet az alapszínek, a pirosak,
a zöldek és a kékek játékos egymás mellé
helyezésével fokozza. A Bogárka azonos a
festővel és akkori élethelyzetével.

Földes Léna

1

„1949-1953 között egyetlen képet sem festett, így erről az időről nincs mit mondanunk” – írja Dávid Katalin Anna Margit monográfiájában még 1980-ban.
	In: Dávid Katalin: Anna Margit. Corvina Könyvkiadó, Bp., 1980, 12.
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LOSSONCZY TAMÁS (1904-2009)
Kozmikus aktivitás ¦ Cosmic Activism, 1975
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 130,5x110,5 cm
Jelezve balra fent: Lossonczy Tamás 1975, ¦ Signed upper left: Lossonczy Tamás 1975

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 667 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 13 889 EUR

Oeuvre-jegyzék szám: MK 173
Proveniencia ¦ Provenance:
egykor Christina Hoffman gyűjteményében

¦

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Lossonczy Tamás festőművész kiállítása. Műcsarnok, Budapest, 1978. december 8. – 1979. január 7., 69. tétel (hátlap)
Lossonczy Tamás. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd, 1983. április 8-28. (címlap)
Lossonczy Tamás festőművész tárlata. Kecskeméti Galéria, 1988. május 6. – július 17., 7. tétel
Lossonczy Tamás kiállítása, Műcsarnok, Budapest, 2005. október 5. – 2005. november 13.

¦
¦
¦
¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Háború utáni non-figuratív és absztrakt művészet. Virág Judit Galéria, Budapest, 2019. május 24. - 2019. június 29.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
https://www.lossonczy.com/lossonczy/lossonczy-tamas/mutargyak/olajkepek/1975-2/
„Én festő vagyok”. Interjú Lossonczy Tamással. In: Művészet 1989/6., 14.
A festőmágus Lossonczy Tamás 100 éves.
Szövegválogatás Hamvas Béla, Kállai Ernő, Marosi Ernő, Passuth Krisztina, Patkai Gábor, Sinkovits Péter írásaiból.
	In: Új Művészet 15. évf. (2004) 8. sz.
¦ Szakolczay Lajos: Rendkereső „káosz”. Lossonczy Tamás életmű-kiállítása a Műcsarnokban.
	In: Mai Magyar Kultúra, 11. évf. 7. sz. (2005), 31-33. (színes reprodukció)
¦ Muladi Brigitta: „Változó világ”. Lossonczy Tamás festményei a hetvenes években – értelmezési kísérlet.
	In: Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről. Műcsarnok, Budapest, 2006, 58.

¦
¦
¦
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„De minek a világ nyújtotta látványhoz fordulni,
amikor az ember maga is kitalálhat egy világot
és egy költeményt?” – olvasható Lossonczy
Tamás 1978. április 19-i naplóbejegyzésében.1
A költői kérdés jelen esetben az absztrakció
melletti egyszerű állásfoglalásnál jóval
konkrétabb és önreflektívebb: a természeten
túli valóság létrehozása, a világ-teremtés
gesztusa, a szubjektív, érzelmi tapasztalások
és folyamatok vizualizációja, vagy – ismét a
művész szavaival – a „lelki mélységek” képbe
sűrítése Lossonczy munkásságának lényegére
világít rá.2 A zártnak tekinthető, az életmű
egészét meghatározó, szürrealista ihletésű
absztrakt motívumkészlet, mely Lossonczy
individuális képi rendszereinek, a „világkonstruálásnak” alapjául szolgál, az 1945 és
1948 közötti időszakban kristályosodott ki.3
Lossonczy ekkor a francia orientációjú, haladó
szellemiségű művészeket tömörítő Európai
Iskola, majd az előbbiből kiváló, a nonfiguratív
művészetet reprezentáló Elvont Művészek
Csoportjának tagja volt. Első önálló kiállítását
még 1943-ban a magyar absztrakt művészet
talán legmeghatározóbb teoretikusa, Kállai
Ernő rendezte,4; és 1947-ben Kassák Lajos és
a Hamvas Béla-Kemény Katalin szerzőpáros
is az egyik legfontosabb nonfiguratív festőként
aposztrofálta a művészt.5 Az absztrakt

törekvések ezt a rendkívüli szellemi intenzitású
légkörben töltött időszakot követően a
szocializmus kultúrpolitikai közegében
szinte teljes vákuumba kerültek. Az 1948 óta
elszigetelten dolgozó Lossonczy 1970-ben
jutott újra kiállítási lehetőséghez a Fényes Adolf
Teremben, 1978-ban pedig retrospektív tárlata
nyílt a Műcsarnokban.
Az első alkalommal feltehetően az 1978-as
kiállításon bemutatott Kozmikus aktivitás című
kompozíción a negyvenes években kidolgozott
motívumtár elemeinek variánsai, a dinamikus,
festői biomorf alakzat és a recés szögletes
idom síkszerűségének ellentéte teremti meg a
Lossonczy alkotásaira szinte minden esetben
jellemző primer formai-térbeli feszültséget.
A kontúros fehér alakzatot az utópisztikus,
végtelen kiterjedésű tér tartja folyamatos,
Joan Miró-i reminiszcenciákkal bíró lebegő
állapotban. A tér koncentrikus, áramló mozgása
a rezgő, fehér rombuszformával egymáshoz
kapcsolódó két síkidom vertikalitásával
találkozik. A kozmikus tér kékes-ibolyáiból
felsejlő galaxisokat átfogó erővonalak a kép –
az univerzum – egészét átszövik. A Kozmikus
aktivitás világűr-modellje a hetvenes években
épphogy feltáruló csillagrendszerek rejtett
erőinek, az örökös mozgásnak és átalakulásnak
a szubjektumon átszűrt képi megfogalmazása.

Sodics Dominika

1	Idézi: Muladi Brigitta: „Változó világ.” Lossonczy Tamás festményei a hetvenes években – értelmezési kísérlet.
	In: Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről. Budapest, 2006. 52.
2 Lossonczy Tamás: A kép néz engem. Kortárs. 39. évf. (1995) 1. sz. 15.
3 Lóska Lajos: A tiszta festészet. Lossonczy Tamás és a magyar nonfiguráció. Művészet. 26. évf. (1985) 7. sz. 28.
4 Lossonczy Tamás festőművész gyűjteményes kiállítása. Bev.: Kállai Ernő. Alkotás Művészház, 1943.
5	Hamvas Béla-Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon.
Budapest, 1947. Kassák Lajos: Képzőművészetünk Nagybányától napjainkig. Budapest, 1947.
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#67
VÁLI
Dezső
(1942)

Korszakváltás ¦ Change of an Era, 1977
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 40x90 cm
Jelezve jobbra lent: VÁLI 77-81 ¦ Signed lower right: VÁLI 77-81

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 805 EUR
Becsérték: 900 000 – 1 400 000 Ft
Estimate: 2 500 – 3 889 EUR

#68
SZEMADÁM
György
(1947)

Ott és akkor…? ¦ There and Then…?
Olaj, homok, farost ¦ Oil, sand, wood fibre, 72x58 cm
Jelezve balra lent: Sz Gy ¦ Signed lower left: Sz Gy

Kezdő ár ¦ Starting price: 450 000 Ft / 1 250 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 222 – 2 778 EUR

Oeuvre-jegyzék szám: A/1977/03.

¦	In: http://deske.hu/festmenyek
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Váli Dezső kiállítása.

	Nagy Balogh Terem, Kispest, Budapest,
1978. február 3 - 1978. február 28.

120

121

#69
GÁBOR
Áron
(1954)

Jogging XII. ¦ Jogging XII., 1985
Vegyes technika, papír ¦ Mixed technique on paper, 70x100 cm
Jelezve jobbra lent: ¦ Signed lower right: Gábor Áron 1985

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 650 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 805 – 2 222 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
5. Európai grafikai Biennálé, Heidelberg,
1988. márc. 27-május 15.

¦

#70
HENCZE
Tamás
(1938-2018)

Monoton struktúra ¦ Monotonous Structure, 1974
Ofszet festék, karton ¦ Ofset paint on cardboard, 100x70 cm
Jelezve hátoldalon: Monoton struktúra Hencze Tamás 1974 100x70 ¦
Signed on the reverse: Monoton struktúra Hencze Tamás 1974 100x70

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 300 000 Ft / 3 611 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 555 – 8 333 EUR
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PINCZEHELYI SÁNDOR (1946)
Napszívatás ¦ Soaking up the Sun, 1973
Napfény, csomagolópapír ¦ Sunlight, wrapping paper, 100x70 cm/db
Jelezve jobbra lent: Pinczehelyi Sándor, 1973 ¦ Signed lower right: Pinczehelyi Sándor, 1973

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 200 000 Ft / 8 889 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 667 – 22 222 EUR
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Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968-1980 Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2017, 233. oldal

¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
A Pécsi Műhely kiállítása. Kápolna-műterem, Balatonboglár, 1973. július 22-28.
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968-1980 – M21 Galéria, Pécs, 2017. szeptember 29. – 2017. október 31.
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968-1980 – Szombathelyi képtár 2017. december 07. – 2018. február 17.

¦
¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Pécsi Műhely Nagy képeskönyv. Pinczehelyi Sándor, Alexandra Kiadó, Pécs, 2004, 26. oldal
Kovalovszky Márta: Pinczehelyi Sándor. Pécs, 2010, 42. oldal
Párhuzamos avantgarde – Pécsi Műhely 1968-1980. Ludwig Múzeum, 2017, 233. old.

¦
¦
¦

Pinczehelyi műve a pop art, a land art és
az akció művészet törekvéseihez egyaránt
kapcsolható.
„Kimennek a természetbe, hogy a véletlenszerű,
nem formalizálható, »külső« környezetbe
helyezzék el jeleiket, és a mozgás új dimenzióját
is bevonják a műbe. Ezek a jelek pontos
tervek alapján különböző összefüggésekbe
kerülnek egymással, valamint a természeti
környezettel. […] A nagyméretű kompozíciók
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dekoratív hatása az ismétlődés mechanikus
ritmusával egészül ki; ez a pop art személytelen
ismétlés-mechanizmusával rokon. A természeti
környezetbe helyezett geometrikus formák,
illetve a természeti változásoknak kitett jelek
roncsolódása az analitikus-dokumentarista
módszer kiterjesztése további területekre.”
//Hegyi Lóránd Pécsi Műhely 1970-1980
(Székesfehérvár, Csók István Képtár, 1980)
A Pécsi Műhely tagjai alternatív anyagokkal

is kísérleteztek, melyre jó példa, a most
aukcióra kerülő munka, melynek technikája a
napfény és a papír. Pinczehelyi egy természeti
őselem, a Nap erejét használta fel művének
létrehozásához. Letakarta a papír felületét,
kihagyva a feliratot, illetve párdarabjának
esetében ennek negatívját, majd a lapokat
a napfényre tette. Nem csupán a látást
tematizálta, vagyis, hogy konkrétan egy kék
és fehér színt látunk, ami egy tautológia,

hanem a „színváltoztatások” révén egyaránt
megjelenítette a forma negatív és pozitív
alakját, valamint a bevonta a műalkotás
folyamatába az időt. Az alapgondolat hasonló,
mint Attalai Gábor hóból és homokból
készült, a hideg és meleg ellentétpárjaként is
értelmezhető „plasztikáinál” (Negatív Csillag,
1970-1971), ahol a művész a legegyszerűbb
eszközökkel nemcsak a formaproblémákra
(pl. pozitív-negatív) utalt, hanem alapvető

filozófiai, művészeti, műfaji kérdéseket is
feszegetett. Pinczehelyit a hetvenes évek
elején foglalkoztatta a színeknek a látvány
átváltoztató, valamint az írott szöveg és betű
közlési ereje. Utóbbiakban nemcsak képi jeleket
látott, hanem jelentésüket sokszor (ironikusan)
kifordította.

Bán Gabriella
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#72
MÉHES
László
(1944)

#73
Hommage á Yves Klein III. ¦ Hommage á Yves Klein III., 1976
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 70x50 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 320 000 Ft / 889 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1 389 – 1 944 EUR

SZENTJÓBY
Tamás
(1944)

Cím nélkül ¦ Untitled, 1962-1964
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 73x50,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 200 000 Ft / 3 333 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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JOVÁNOVICS GYÖRGY (1939)
Bontott ablak ¦ Undone Window, 1992
Gipsz, festett fa, üveg ¦ Body cast, painted wood, glass, 146,5x92 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 403 EUR
Becsérték: 5 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 13 889 – 16 667 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Egy önéletrajz. Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2016. március 19. – 2016. július 17.

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Lóska Lajos: Önéletrajz-installáció. Jovánovics György tárlata.
	In: Új Művészet 2016. június (6. szám), 20. (kiállítási enteriőr-részlet)

¦
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#75
Ef ZÁMBÓ
István
(1950)

#76
Séta pácolt közvetlenség ¦ Walk Marinated Intimacy, 1981
Olaj, ceruza, farost ¦ Oil, pencil, wood fibre, 69x49,5 cm
Jelezve balra lent: EZI 81 ef Zámbó. ¦ Signed lower left: EZI 81 ef Zámbó.

Kezdő ár ¦ Starting price: 420 000 Ft / 1 167 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR
Kiállítva ¦ Exhibited:
ef Zámbó István kiállítása, Püski Könyvkiadó, New York, 1984

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦ Püski István-Gulay István: "Magyar ügyben mindenkivel szóba állunk".
Püski Sándor élete hagyatékának tükrében III. 1970-2009.
Püski Kiadó Kft., Budapest, 2016, 239. oldal (kiállítás enteriőr)

GYARMATHY
Tihamér
(1915-2005)

Cím nélkül (F662) ¦ Untitled (F662), 1966
Olaj, papír ¦ Oil on paper, 86,5x61,5 cm
Jelezve jobbra lent: Gy 966 ¦ Signed lower right: Gy 966

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 381 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 000 000 Ft
Estimate: 4 202 – 5 602 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Gyarmathy Tihamér. Mai magyar művészet. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1979. 15. kép

¦

Feltehetőleg kiállítva ¦ Presumably exhibited
Gyarmathy Tihamér kiállítása. Galerie L’Ecuyer, Brüsszel, 1973. január 17. – február 4.

¦
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PAIZS LÁSZLÓ (1935-2009)
Bőrös kép ¦ Leather Picture, 1967
Bőr, szegecs, festék, farostlemez ¦ Leather, rivet, paint, fiberboard, 116,5x102,5 cm
Jelezve jobbra lent: Paizs 1967 ¦ Signed lower right: Paizs 1967

Kezdő ár ¦ Starting price: 3 000 000 Ft / 8 403 EUR
Becsérték: 6 000 000 – 8 000 000 Ft
Estimate: 16 807 – 22 409 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
1967 Stúdió éves kiállítása,
Ernst Múzeum, Budapest, 1967. április 29. – május 21.
(megnyitó előtt leszedték)
¦ A tiltottól a szakrálisig – Paizs László kiállítása,
	Virág Judit Galéria, Budapest,
2020. október 5 – október 26.

¦
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Paizs László díszítő-festő szakra járt a
főiskolán, majd pályája kezdetén, a hatvanas
évek elején, posztimpresszionista képeket
festett, és Domanovszky Endre mellett
monumentális épületdíszítési feladatokban
vett részt. Paizs ahhoz a művész generációhoz
tartozott, amelynek tagjai a szocialista
realizmus tézisein kívül mással nemigen
találkozhattak a főiskolán. Így a fiatalok ki
voltak éhezve mindenre, ami attól eltért:
keresték a kapcsolatot a „pikszisből kiesett”,
vagy épp oda soha nem tartozó hazai
művészekkel (pl. Gyarmathy, Anna Margit,
Kassák), és egymásnak adogatták a nehezen
beszerezhető külföldi albumokat, hogy legalább
a rossz minőségű reprodukciók révén, valahogy
fel tudják venni a fonalat, és némileg behozzák
a több évtizedes lemaradást. Paizs kijutott az
1964-es Velencei Biennáléra, ahol az amerikai
pop art alkotásokat megismerve döbbent rá
először, hogy nemcsak olajjal lehet a vászonra
festeni.1 A látottak hatására új kifejezési
eszközök, új technikák és anyagok felderítésébe
fogott.
A híressé vált, zsűri nélküli Stúdió ’66 kiállításán
három nonfiguratív képpel jelentkezett.
A bemutató nagy port vert fel, elsősorban
azért, mert – az 1957-es Tavaszi Tárlat óta

először – teret engedett mindenféle irányzatnak.
Akadtak, akik üdvözölték a sokszínűséget,
a hangosabbak viszont, igazodva az aktuális
hivatalos kultúrpolitika álláspontjához,
erős szavakkal illették a fiatalokat. Ahogy
Ormos Tibor, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus igazgatója írta, elhatárolódtak
a „teljesen nonfiguratív, társadalmunktól
idegen kísérletektől, mert ezeknek csak a
bemutatási lehetőségét adtuk meg, és nem
engedélyeztük, hogy azokat közületek,
intézmények megvásárolják”.2 Mindez viszont
nem tántorította el Paizs Lászlót attól, hogy a
következő évben elkészítse ún. „varrottas” és
„bőrös” képeit, és meginduljon barangolása az
anyagok, formák, tömegek és illúzionisztikus
terek világában. 1967 márciusában megnyílt
első önálló kiállítása a győri Művészklubban,
és az – ismét zsűrivel elinduló – Stúdió ’67-re
pedig a szegecsekből, bőrből, textilből készült
munkáit küldte be. A fiatalok most nem úszták
meg pusztán a dorgálással: a lektorátus még
a megnyitó előtt több mint 25 művész félszáz
alkotását levetette a falakról, és ezzel Paizs
„bőrös” képeit sem állították ki; raktárba
kerültek, mindentől elzárva.3
A most aukcióra kerülő Bőrös kép (1967)
egyaránt a kizsűrizett tárgyak között szerepelt.

Paizs a vászon felső részére egy kisebb és egy
nagyobb, gyertyafüsttel bebarnított, hasított,
szegekkel kilyukasztott bőrdarabot szögelt fel,
amelyek színükkel, repedezett felszínükkel a
nedves föld hatását keltik. A kép alsó felében
a megégetett szegecseket glória-szerűen a
korom körbeöleli, amelyek pedig megelőlegezik
az évtizedekkel később készült, 1956-ra
utaló, lövések nyomaival roncsolt munkáit
(pl. Golyónyomok, 2006). Paizs már a „bőrös”
képeinél is létező anyagokat használ, átalakít,
és új összefüggésbe helyezi őket. Az anyag
anyagszerűségének megmutatásával (bőr,
füst, fém) és az újfajta műalkotási metódussal
(szegecselés, füstölés), immár végérvényesen
elszakad a hagyományos táblaképfestészettől.
Tárgyhasználata szintetizálja a dada és a pop
art tanulságait, egyúttal, rá jellemző módon,
hozzákapcsolja a mágikus időt az alkotás
folyamatához. Nem pusztán azzal, amikor a
tárgyat fétissé emeli, hanem azzal is, hogy az
időnek nyomai vannak (pl. repedések, kosz,
füst), melyeket konzervál.
Paizs az 1967-es Stúdió kiállítás után két évig
nem alkotott, és épp a bőrös-képek sanyarú
sorsa, elhanyagolt állapota adta az ötletet,
hogy a plexit használja, amely munkásságának
védjegyévé vált.

Földes Léna

1

Ladányi András: „Az új anyagoknak szépsége, tulajdonsága inspirál műveim létrehozásakor”. Utolsó interjú Paizs László Kossuth-díjas festő-, grafikus- és szobrászművésszel. In: Pannon Tükör 14. évf. 6.
sz. (2009), 93.
2	Ormos Tibor: Hozzászólás a Stúdió 66-hoz. In: Magyar Ifjúság 10. évf. 20. sz.,
3 Kernács Gabriella: Térbe dermedt gesztusok. Paizs László alkotói korszakai. In: Művészet 19. évf. 10. sz. (1978), 27.
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FIEDLER FERENC (1921-2001)
Masque de la forme ¦ Masque de la forme, 1972
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 92x60 cm
Jelezve hátoldalon: F. Fiedler 72, Jelezve vakrámán: Masque de la forme ¦
Signed on the reverse: F. Fiedler 72, Signed on the stretcher: Masque de la forme

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 1 111 – 16 667 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
Galerie Maeght, Zürich
magángyűjtemény, Milánó

¦
¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
Képpraxisok 2. François Fiedler. Műcsarnok, Budapest, 2019. december 4. – 2020. február 2.
François Fiedler – Hazatért művek. Ferenczy István Múzeum, Szentendre, 2017. szeptember 15. – november 5.

¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
http://www.maeght.com/galeries/artiste_detail.asp?id=32

¦
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#80

#79
TOLVALY
Ernő
(1947-2008)

Tárgy III. ¦ Object III., 1992
Olaj, műgyanta, vászon ¦ Oil, synthetic resin on canvas, 205x205 cm
Jelezve hátoldalon: Tolvaly Ernő Tárgy III. 1992 ¦ Signed on the reverse: Tolvaly Ernő Tárgy III. 1992

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦	Tolvaly Ernő kiállítás. Budapest Galéria kiállítóterme,
Budapest, 1992. november 12. – 1992. december 12. , o.n.

¦	Csodálatos rendszer – Tolvaly Ernő retrospektív, Ludwig Múzeum,

Budapest, 2014. szeptember 19. – 2014. november 30., kat. 247. oldal (Tárgy III., 1992 címmel)

SZIKORA
Tamás
(1943-2012)

Doboz-kép ¦ Box-picture, 1996
Olaj, pasztell, kollázs, fa, papírlemez, vászon ¦
Oil, pastel, collage, wood, paperboard, canvas, 39x46,5 cm
Jelezve balra lent: Szikora T. 96 ¦ Signed lower left: Szikora T. 96

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 600 000 – 800 000 Ft
Estimate: 1 667 – 2 222 EUR
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#81
ÁDÁM
Zoltán
(1959)

Swing sarokkal ¦ Swing with a Corner, 1985
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 150x200 cm
Jelezve hátoldalon: Ádám Zoltán 150x200 "Swing sarokkal" 3. ¦
Signed on the reverse: Ádám Zoltán 150x200 "Swing sarokkal" 3.

Kezdő ár ¦ Starting price: 650 000 Ft / 1 806 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 600 000 Ft
Estimate: 3 333 – 4 444 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦
Exhibited and reproduced:
¦ Eklektika ’85,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest,
1986. február–június (kat. 17. oldal)
¦	Ádám Zoltán – Szabadságérzet.
Bodó Galéria, Budapest,
2018. június 21. – július 14.

#82
KONKOLY
Gyula
(1941)

Tavirózsák ¦ Water Lilies, 1993
Akril, papírlemez fán ¦ Acrylic, paperboard on wood, 99,3x69,8 cm
Jelezve jobbra lent: Konkoly Gy 93 ¦ Signed lower right: Konkoly Gy 93

Kezdő ár ¦ Starting price: 950 000 Ft / 2 639 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 4 167 – 6 944 EUR
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LAKNER LÁSZLÓ (1936)
Rózsák ¦ Roses, 1969
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 50x40 cm/db
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 12 000 000 Ft / 33 334 EUR
Becsérték: 20 000 000 – 30 000 000 Ft
Estimate: 55 556 – 83 333 EUR

Proveniencia ¦ Provenance:
Baukunst Galerie tulajdona, Köln
Magángyűjtemény, Budapest

¦
¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
Lakner László egyéni kiállítása, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1969
(A kiállítás műtárgyjegyzékében „Rózsák /multiplikáció/” címen.)
¦ Künstler aus Ungarn, Baukunst Galerie, Köln, 1970
¦ Metamorfózis – Lakner László retrospektív kiállítása, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2004-2005
¦ Nudelman László gyűjteménye, Kieselbach Galéria, Budapest, 2011

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:

¦

2.

LAKNER, kiáll. kat. Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1969, 6. kép, o.n.

ok
te: A harcos
René Magrit
on
jd
la
magántu

,
sírja, 1960

Lakner László a Kulturális Kapcsolatok
Intézetében rendezett 1969-es önálló
kiállításának központi darabjai közé tartozott
egy Rózsák (1969) című, huszonöt darabból álló
festménysorozat, amelynek kisméretű képtáblái
a falon egy 5 × 5 táblából álló, monumentális
kompozíciót alkottak. Mindegyik festményen
ugyanaz a stilizált, ugyanakkor rendkívül
érzékien megfestett rózsa-forma ismétlődött,
megidézve az amerikai pop art, főképp Andy
Warhol a mechanikus sokszorosításon alapuló
képépítését. Míg Warhol kompozícióinak
(pl. Virágok, 1964) alapját rendszerint
szitanyomatok képezik, addig Lakner minden
egyes „multiplikációt” szabad kézzel fest meg.
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A formák monoton ismétlődéséből adódó
szeriális jelleget relativizálják a manuális
alkotófolyamat esetlegességéből adódó finom
eltérések: a lenyomtatott anyagi minőségek,
a lazúros, elfolyó, expresszív festői felületek
között észlelhető apró különbségek. A barnás
alsó festékrétegeket Lakner rendszerint egy
második világos réteggel festi körül. A rendre
megismételt „felülfestés” mindig azonos
módon írja körül a sablonnal definiált formák
körvonalait.
Az ismétlés eljárása Lakner művészetében
Warhollal és a pop art számos más alkotójával
szemben nem a fogyasztói társadalmak
mechanizmusait képezi le, hanem inkább a
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képi reprezentáció sajátosságaira reflektál.
Lakner művészetében már az 1960-as évek
elején megjelent a kettőskép formája: ezeken
a kompozíciókon a művész két képtáblát
konfrontál, melyek megfeleltethetők
egymásnak, gyakran ugyanaz a motívum
ismétlődik meg rajtuk. Ehhez hasonló
relacionális struktúrák jellemzik Lakner „festett
montázsnak” is tekinthető kompozícióit (szintén
a hatvanas évek elejétől), melyeken gyakran
ugyanaz a figura ismétlődik meg különböző
fázisokban. A variált ismétlés gesztusa az
egymásnak megfeleltetett formák azonosságára
– a művész által gyakran használt kifejezéssel
élve –, „identitására” kérdez. Ennek a logikának
a legletisztultabb példája a Rózsákkal
egyidejű Anyag a+b azonosság (1969) című
festmény, melyen Lakner két egymástól szinte
megkülönböztethetetlen felületet, az eredeti
textíliát és annak lenyomatát konfrontálja
egymással. Az egymással azonosnak tűnő,
mégis eltérő Rózsák hasonló művészetelméleti
kérdéseket vetnek fel, mintha Gertrude Stein
híres verssorát gondolnák tovább, miszerint „a
rózsa az rózsa az rózsa az rózsa”. A kompozíció
legfontosabb előzményének egy szintén
Rózsák című kettőskép tekinthető (Rózsák,
1968), amelyen a rózsa-motívum két színben
megismételve, radikálisan felnagyítva jelenik
meg. A mű szintén szerepelt Lakner nagyhatású
önálló kiállításán a Kulturális Kapcsolatok
Intézetében, amely két motívum, a száj és a
rózsa különböző variációit mutatta be.
A rózsa és a száj motívuma gyakran megjelent
a szürrealista festészetben, később pedig a
pop art-hoz köthető művészek alkotásain is
rendszeresen visszatért, olykor a kommersz, a
giccs sajátos iróniával kezelt közhelyeként.
A felnagyított rózsa sajátos példájának
tekinthető René Magritte A harcosok sírja (1960)
című festménye, továbbá gyakran megjelenik
olyan a pop art-hoz köthető alkotók művein,
mint James Rosenquist, Martial Raysee vagy
kelet-európában Jana Želibská. Keserü Katalin
részletesen bemutatta a rózsa-motívum
Lakner műveivel egykorú, főképp az „Iparterv”
művészeihez köthető magyarországi példáit,
Lakner mellett Siskov Ludmil (Rózsák, 1967),
Keserü Ilona (Pár, 1967) vagy Konkoly Gyula
(„Egy rózsaszál szebben beszél…”, 1968) frivol
rózsa-ábrázolásait.
A magyarországi alkotók közül Lakner
László tematizálta a Rózsa-motívumot a
legkonzekvensebben: monumentális Rózsaszobra (1968-69), illetve a shaped canvas
sajátos példájának tekinthető, a 25 darabos
rózsa-sorozathoz hasonló festői vonásokat
mutató Cikk-cakk rózsa (1969), továbbá a mármár tájképként befogadható, ugyanakkor szinte
antropomorf vonásokat mutató Barna rózsa
(1969) a korszak fő művei közé sorolható, ahogy
szintén nagy jelentőséggel bírt a Kulturális
Kapcsolatok Intézetében bemutatott efemer
Filc-rózsa environment is. A lakneri rózsák
és szájak gyakori mélybarna, olajzöld tónusai
mintha a művész Rembrandt-tanulmányaira

is visszautalnának, ám ezúttal fontosabbnak
tűnik egy másik referencia, amely Lakner
sorozatát gyökeresen elválasztja a fent említett
párhuzamoktól. A művész – szürrealista
gyökerű, ugyanakkor a pop art formavilágával
rokonítható – száj- és rózsa-sorozata kapcsán
gyakran hivatkozik a zen buddhizmus iránti
érdeklődésére: Lakner Brendel Jánosnak írt
levelében a sorozatok „egyetemességére”,
„zen-szerűségére”, „»virágot az ágyuk
csövébe!«-eszmeiségére” utalt. A csukott
szájak némaságának és a rózsa-kompozíciók
sejtelmességének a vietnami háború idején
áttételes politikai konnotációi is lehettek,
egy sajátos újbaloldali gondolkodásmódhoz
is kapcsolódtak, minden formai hasonlóság
ellenére is gyökeresen eltérnek a „nyugati”
pop art jelenségkörétől. (Nota bene, Lakner a
hatvanas évek közepétől gyakran tematizálta
a baloldali kritikával kezelt vietnami
eseményeket is, gondoljunk az 1968-as Rózsák
párdarabjának is tekinthető Saigon [1969] című
kompozíciójára.)
A Rózsák című sorozatot Lakner egy évvel
budapesti önálló kiállítása után Kölnben is
bemutatta a Baukunst Galerie Künstler aus
Ungarn című csoportos tárlatán, melyen a
galéria a teljes sorozatot meg is vásárolta.
A művek innen kerültek évtizedekkel később
egy magyarországi magángyűjtőhöz, aki
a huszonöt darabos kompozíciót kisebb
egységenként értékesítette. A sorozat tíz
darabja az eredetitől eltérő elrendezésben
látható volt Lakner 2004-2005-ben rendezett
retrospektív kiállításán a budapesti Ludwig
Múzeumban. Noha a sorozat szétszóródása
eltér az intentio auctoristól, mégsem teljesen
idegen Lakner szemléletétől.
A mű talán legközelebbi párhuzama az
életműben a Moltke levele édesanyjának II.
(1976) című kétszer két méteres festmény,
amely 100 kicsiny képtáblából állt – a művet az
alkotó szándékainak megfelelően darabonként
adták el a berlini Kunstverein tagjainak, s így
a teljes kép visszavonhatatlanul megszűnt
koherens egységként létezni. (A szétszóródás/
diaszpóra akár a lakneri életút/életmű
sorsmetaforájaként is felfogható.)
A rózsa-sorozat itt bemutatott, négy
képtáblából álló változata sem idegen
a lakneri képalkotástól. 1993-tól festett
Splitterbilder című kisméretű, töredékszerű
kompozícióit gyakran rendezte kettős és négyes
csoportokba. Ezek közül a legemlékezetesebb
egy jelenleg a Vass-gyűjteményben található
absztrakt kompozíció (Cím nélkül, 1994): a
fehérrel átfestett és a feketén hagyott felületek
relacionális struktúrái hasonlóan komplex
festészeti összefüggések felismerésére
sarkallnak, mint az azonosságok és különbségek
dialektikáját invenciózusan vizsgáló rózsafestmények, melyekről túlzás nélkül állítható,
hogy a „hosszú hatvanas évek” legfontosabb
alkotásai közé tartoznak, az újabban „global
pop”-ként emlegetett jelenségkör klasszikus
példáinak tekinthetők.

Fehér Dávid
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#84
HALÁSZ
Károly

Struktúra, 1981-82 körül ¦ Structure, around 1981-82
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 84x87 cm, 169x87 cm, 84x87 cm
Jelezve jobbra lent: Halász K ¦ Signed lower right: Halász K

(1946-2016)
Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

#85
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SZÍJÁRTÓ KÁLMÁN (1946)
Átváltozások ¦ Transformations, 1977
Zselatinos ezüstnagyítás papíron, vintage fotó ¦ Gelatin silver print, vintage photo, 42x29,5 cm/db
Jelezve hátoldalon: Átváltozások 1/1 Szijártó Kálmán 1977 ¦ Signed on the reverse: Átváltozások 1/1 Szíjártó Kálmán 1977

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 4 167 EUR
Becsérték: 2 500 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 6 944 – 8 333 EUR
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#86
GELLéR B.
István
(1946-2018)

#87
Égfestés - How to paint the sky ¦ How to paint the sky, 1973
fotó, tus, filctoll, papír ¦ Photo, ink, marker, paper, 29,5x20,5 cm
Jelezve balra lent: Gellér 1973 ¦ Signed lower left: Gellér 1973

Kezdő ár ¦ Starting price: 240 000 Ft / 667 EUR
Becsérték: 450 000 – 600 000 Ft
Estimate: 1 250 – 1 667 EUR

MAURER
Dóra
(1937)

P6, 1970
Akvatinta, mezzotinto, papír ¦
Aqua ink, mezzotint on paper, 39,5x39,5 cm
Jelezve jobbra lent: Maurer 1970, Jelezve balra lent: P6 ¦
Signed lower right: Maurer 1970, Signed lower left: P6

Kezdő ár ¦ Starting price: 450 000 Ft / 1 096 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 192 – 3 287 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦	Nyomhagyás/nyomtatás.

Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981.
MKE-SUMUS, Budapest, 2017.
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#88
ORBÁN
Attila
(1958)

Grate figure ¦ Grate figure, 1997
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 80x120,5 cm
Jelezve balra lent: Orbán A. 97, Jelezve hátoldalon: Orbán Attila Grate figure, 1997, acril-canvas, 80x120,2 cm, 5. ¦
Signed lower left: Orbán A 97; Signed on the reverse: Orbán Attila Grate figure 1997, acril canvas, 80x120,2 cm

Kezdő ár ¦ Starting price: 280 000 Ft / 778 EUR
Becsérték: 500 000 – 900 000 Ft
Estimate: 1 389 – 2 500 EUR

#89
GÁBOR
Áron
(1954)

Egyszemélyben ¦ In one person, 1987
Olaj, akril, ezüstspray, farost ¦ Oil, acrylic, silverspray on wood fibre, 125x96 cm
Jelezve jobbra lent: Gábor Áron 1987 ¦ Signed lower right: Gábor Áron 1987

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 11 111 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Gábor Áron kiállítása, Stúdió Galéria, Budapest, 1987. október 14. – november 8.
¦	The New Art of Hungary - Four Artists. Imre Bukta, Áron Gábor, Géza Samu, János Szirtes.
	Don Soker Gallery, San Francisco, 1989

¦ Gábor Áron, Pécsi Kisgaléria, Pécs, 1993
¦	Válogatás az elmúlt húsz év munkáiból, Mű-Terem Galéria, Budapest, 2003. december 13. – 2004. január 31.
¦ Körkérdés, Faur Zsófia Galéria, Budapest, 2016. január 21. – jnauár 28.

#90

Y
N
É
DEM lós
Mik
DEMÉNY MIKLÓS (1939-2010)
Leány piros sapkával ¦ Girl with a Red Hat, 1968
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 90x70,5 cm
Jelezve balra fent: Demény M 968 ¦ Signed upper left: Demény M 968
Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Demény Miklós festőművész kiállítása,

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 556 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 6 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 16 667 EUR

, 1954
nő virággal
ger: Fiatal
Lé
d
an
ge
rn
1. Fe
ambrid
Museum, C
Fitzwilliam

Szombathely, Művelődési és Sportház,
1968. szeptember 20. - október 4.

,

Az igazság megközelítése
„Főiskolai tanulmányaimat 1957-ben kezdtem
meg. 1960-62-ig voltam Bernáth Mester
tanítványa. Számomra kitüntetés volt, hogy
nála tanulhattam, mert szakmailag és
szellemileg tőle kaptam a legtöbbet.
A művészetről alkotott nézetei,
megnyilatkozásai mind nagyon tanulságosak
voltak számomra. Korrektúráival nagyon finom
átmenetekkel vezette át növendékeit (már aki
felfigyelt rá) az igazság megközelítésére. Mivel
a velem töltött korrektúrái alkalmával sohasem
tettem fel provokatív kérdéseket, (nem is
mertem volna), olyan eseményeket is elmondott
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életével kapcsolatban, amit más növendékeinek
csak szűkszavúan adott elő. Mindig a feladat
nagysága, nem pedig az aktuális iskolai
feladat izgatott, és talán ennek láttán, velem
szemben jobban kitárulkozott. [...]
Az 1962-63-as diploma évre engem és egy
osztálytársamat javasolt a Tanulmányi
Osztálynak, de mivel az értékelésen a
londoni kiállítása miatt nem lehetett
jelen, Domanovszkyék ezt >kihasználva<
eltanácsoltak. Bernáth Mestert visszaérkezése
után nagyon megviselte az esemény.”
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ő könyvv
d Léger: N
2. Fernan
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Yo
MoMA, New

Léger és Picasso bűvöletében
Demény Miklós fent idézett emlékezése a
Bernáth Aurél születésének 100. évfordulójára,
1995-ben kiadott emlékkönyvben jelent
meg. Demény a legnagyobb tisztelet hangján
emlékezett mesteréről, a huszadik századi
hazai festészet egyik leginkább meghatározó
alakjáról.
Demény első gyűjteményes kiállítására,
nem sokkal a főiskola elvégzését
követően, 1964-ben került sor a budapesti
Mednyánszky Teremben, ahol Márkus Károly
szobrászművész társaságában mutatkozott
be a nagyközönségnek. A Művészet című
folyóiratban, az Sz. R. monogrammal ekkor
megjelent kritika a legkevésbé sem bánt
kesztyűs kézzel az ifjú pályakezdővel. A cikk
írója e szavakkal vezette fel véleményét:
„Demény Miklós nem a polgár elképesztésére
festi képeit, ezekkel mégis egyéni hangot
üt meg s ezzel élesen kiválik társai közül.

Bizonyára természetesnek veszi a mindössze
25 éves fiatal művész, ha ismertetésünket
a képei láttán támadt kérdéssel kezdjük:
hogyan lesz képes továbblépni ebből a különös
zsákutcából, amelybe a pálya kezdetén
belefúrta magát. Nem hihető ugyanis, hogy itt
csak kísérletről van szó. Ezek a képek témában
és színben annyira egyformák, hogy 2-3 már
kifejezi mindazt, amit a művész mondani
képes. Egy csendélet, egy utcarészlet s egy
akt – a többi e háromnak egyhangú variációja.
Ugyanez áll kiállított öt grafikájára is.”
A kritikus a kiállított képek elemzésével
folytatta írását, a továbbiakban sem több
megértési szándékkal a hazai viszonyok között,
1964-ben szokatlanul modern felfogású művek
iránt. Pedig amit Demény a közönség elé
tárt, az nagyon is a levegőben volt már ekkor.
Egy évvel később John Heartfield, a modern
művészet egyik rendkívül befolyásos alakjának
fotókollázsait állította ki az Ernst Múzeum.
1966-ban Mai francia festők című kiállítás nyílt
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el, 1923,

a Műcsarnokban. 1967-ben három (!), modern
francia grafikákat felvonultató tárlatot láthatott
a közönség az Ernst Múzeum és a Műcsarnok
falain. Valamint ugyanebben az évben nyílt
kiállítás előbb Picasso grafikából, majd Henry
Moore, a világhírű angol szobrász alkotásaiból,
szintén a hazai kiállítási intézmények egyik
legjelentősebbjének számító Műcsarnokban.
Vagyis a Fernand Léger és Pablo Picasso műveit
nyilvánvaló forrásként kezelő Demény teljesen
naprakésznek számított az európai és korát
megelőző a hazai modernizmus színterén.
1968 nyarán a Műcsarnokban Fernand Léger
műveiben gyönyörködhetett a közönség,
némiképp elégtételt szolgáltatva Deménynek
is a korábbi támadásokért. A most aukcióra
kerülő Leány piros sapkával egyaránt méltó
reprezentánsa a már pályakezdőként is kiváló
Demény életművének és az 1960-as évek hazai
avantgárd művészetének.
Rum Attila
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#91
Ef ZÁMBÓ
István
(1950)

#92
Munkásoltár ¦ Worker‘s Altar, 1999
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 40x30 cm
Jelezve balra lent: ef.Zámbó I., jelezve jobbra lent: 19 FZI 99 ¦
Signed lower left: ef.Zámbó I., Signed lower right: 19 FZI 99

Kezdő ár ¦ Starting price: 360 000 Ft / 989 EUR
Becsérték: 500 000 – 700 000 Ft
Estimate: 1374 – 1923 EUR

BADA DADA
Tibor
(1963-2006)

Ádám ¦ Adam, 2002
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 100x100 cm
Jelezve hátoldalon: Bada Dada 2002 "Ádám" olaj, farost 100x100, Kiállítva 2003, Studio 1900, "Paradicsom" ¦
Signed on the reverse: Bada Dada 2002 "Ádám" olaj, farost 100x100, Kiállítva 2003, Studio 1900, "Paradicsom"

Kezdő ár ¦ Starting price: 700 000 Ft / 1 944 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Bada Dada Paradicsom. Galéria 1900, Budapest, 2002. március 23. – május 5.
BADA DADA emlékkiállítás. Home Galéria, Budapest, 2008. augusztus 11. – szeptember 11.

¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦	Ne aggyad az agyad! Bada Dada és Antal István kiáltása. In: Balkon 10. évf. 4. szám (2002), 20. oldal
¦ Festett fanzinok. Bada Dada-emlékkiállítás a budapesti Home Galériában.
	In: Magyar Szó 65. évf. 196. sz. (2008. augusztus), 9.

#93

Keserü
a
n
o
Il
KESERÜ ILONA (1933)
Pannóterv II. ¦ Panel study II., 1978
Olaj, farost ¦ Oil, wood fibre, 141x24,5 cm
Jelezve hátoldalon: Keserü Ilona Pannó A. ¦ Signed on the reverse: Keserü Ilona Pannó A.

Kezdő ár ¦ Starting price: 8 000 000 Ft / 22 222 EUR
Becsérték: 15 000 000 – 20 000 000 Ft
Estimate: 41 666 – 55 555 EUR

Oeuvre-katalógus szám: IKI. 1978.1015

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦ Festmények. Uitz Terem, Dunaújváros, 1980.
¦	Tendenciák 1970-1980, 3. Geometrikus és strukturális törekvések, Óbuda Galéria, Budapest, 1980
¦ Festmények, Dráva Múzeum, Barcs, 1981.
¦	Végtelen színsor, Árkád-Szalóky Galéria, Budapest, 1997.
¦ Keserü Ilona Gyűjteményes kiállítása, Műcsarnok, Budapest, 1983. december 21. – 1984. január 15.
¦ Keserü Ilona művei a Nudelman gyűjteményben. Kisterem Galéria, Budapest, 2017 október 1. - október 4.
¦	Ilona Keserü kiállítása, Stephen Friedman Gallery, London, 2018 március 23. - április 21.
Reprodukálva ¦ Reproduced:
¦	Ilona Keserü Ilona: Önerejű képek – Self-Powered Works Catalogue Raisonné Volume I., Kisterem, 2017, 282. oldal

156

2.

1.

yek c.
ás festmén
A Hetente m
g
or
u.
er
forrás: ikes

kiállítás en

teriőrfotója,

1973.

,
festmények.
aléria, 1973
Hetente más
, Csepeli G
ak
án
ás
lít
ál
ki
Keserü Ilona
eru.org
forrás: ikes

Keserü Ilona a hetvenes évektől egyre inkább
tudományos módszerességgel fordult a
színekhez, amely egyfelől a lehető legszélesebb
színskála (a szivárványszínek) bevezetéséhez
vezetett művészetében, másfelől a színek
törvényszerűségeinek, különféle funkcióinak
és kiváltott élményeinek a gyakorlatban
megvalósuló hatásaira, a közös testi
tapasztalatokra is kitértek vizsgálódásai. Keserü
életművében a szín (vagy a színtelenség) épp
annyira elemi, mint a hullámok, ősformák
és anyagok felfedezése. Utóbbiakhoz
hasonlóan téralkotói, ritmikai, zenei, valamint
pszichológiai vetületei is vannak. Keserüt a
színek innentől fogva szinte behálózták; a
Belgrád rakparti műterméről készült fotókról

látni, hogy akárcsak a korábbi gubancok, a
szivárványszínek ellepik a körülötte lévő teret,
bútorokat (pl. karnis, tükör), oszlopokat, szinte
mindent, ami elérhető, befestett. Egy fehér
műteremben is alighanem szokatlanul hatottak
ezek a rikító „színingerlések”, de még furcsább
benyomást keltettek 1973-ban a Csepel Galéria
szürkés-barna kisvárosi közegében, a hetvenes
évek magyar, szürke valóságában (ld. 1-2. kép).
Keserü a Szín-tér (1977) című kiállításához
írt műleírásában színvizsgálatairól így ír:
„egyik képemen megkíséreltem szerepeltetni
minden színt, amit a három alapszínből ki
tudok keverni olajfestékkel. A zöld, kék, lila,
bíbor, narancs, sárga fokozatonként épült
egymásba. Bizonyos árnyalatokkal, variáns

mezőkkel közelítette meg egyik szín a másikat.
Zökkenők keletkeztek, amit nem kívánt a kép.
Mi lehet közömbös felület két bármilyen szín
között? Fekete, fehér, szürke. A fehér ezen
a képen más szerepet kapott, fekete, szürke
nem felelt meg. Kiderült, hogy van még egy
szín, ami két, egymást nem kívánó mező közé
helyezve elvégzi a kiegyenlítést. Halvány,
okkeres árnyalat: bőrünk színe, amit a szemünk
annyira megszokott már, hogy alig vesz róla
tudomást.”1
Keserü a hetvenes évek második felében jutott
el ahhoz a felismeréshez, amely a következő
évtizedekben művészetének egyik központi
programja: a létező összes színt az emberi bőr
(semlegesítő) színével veti össze. Ebben Nádas

3.

I., 19
: A világból
Keserü Ilona
y
temén
Lusztig gyűj

Péter az eltávolodás gesztusát véli felfedezni
a semleges látás érdekében. Szerinte Keserü
nem azt láttatja, amit ő lát, hanem azt, ahogy
látva van, és ezért a semleges látás kollektív
adottságaira apellál.2 A bőr színe hasonló a
festetlen, nyers vászonéhoz. Keserü rájött
továbbá arra, hogy a színes fotónegatívumokon
a lenvászon megtartja színét, vagyis saját maga
komplementere is egyben.3
A Pannó A. lényegében Keserü, A világból
I. (1974) című művének kicsinyített,
továbbgondolt változata. Az utóbbi
monumentális, 90x485 cm-es alkotás 14,
egyenetlen méretű szín, és az őket „hullámosan”
követő nyers vászontéglalapból áll. A szivárvány
spektrumán végigzongorázó élénk, rendkívül

telített színeket a semleges emberszín nyugodt,
lassú ívet követő formája ellensúlyozza. A
szivárványt mindig ugyanaz a hat szín alkotja
(ibolya, kék, zöld, sárga, narancssárga,
vörös), de Keserü nem ragaszkodik ehhez a
sorrendhez, hiszen a sort a zölddel indítja és
fejezi be. A színek törvényeit és tulajdonságait

alapon, 18 szűkebb-vastagabb színdarabkát
sorakoztat fel, melyek egészen új hatást
keltenek. Itt az egyes spektrumok között,
úgymond festőibb, fokozatosabb az átmenet.
A pigmentek nem törődve a határokkal,
néhány helyen látványosan keverednek
szomszédjaikkal. Keserü a négy plusz

úgy nyomatékosítja, hogy például a hideg színek
közül a kéket többször is szerepelteti, náluk
a bőrszín semlegesítő hatásának így nagyobb
súlya van, így a vászon hullámának ott a
legmagasabbak az amplitúdói. Minderre azért
volt szüksége, hogy az ezzel szemben rendkívül
kevés színárnyalatú, de annál intenzívebb sárgát
ellenpontozni tudja.
A Pannó A,. a fent leírt módon, de farostlemez

„színárnyalat” betoldásával döntetlenre hozta
a meleg és hideg színek vetélkedését, amely
szerkezetileg is megjelenik, hiszen az általa igen
kedvelt lilás-rózsaszínt állította a központba,
belőle születnek meg lépésről lépésre a színek.

Földes Léna

74, Antal-

1 Keserü Ilona: Szín – Tér kiállítás szórólapja. Iparművészeti Múzeum, 1977. december 16.
2	Nádas Péter: Saját jel. In: Élet és Irodalom XLVIII. évf. (2004), 12.sz.11.,
3 Aknai Katalin: „Állandóan visszajárok a múltamba”. Keserü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából.(Doktori disszertáció.), ELTE-BTK, 2014, Budapest, 141.
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#94
DEIM
Pál
(1932-2016)

#95
Kapcsolat keresők ¦ Contact Seekers
Akril, lakkfilc, vászon ¦ Acrylic, varnish felt on canvas, 50x70 cm
Jelezve jobbra lent: Deim Pál,
Jelezve hátoldalon: Deim Pál "Kapcsolat keresők", akril, vászon, lakkfilc, 50x70 cm Deim Pál ¦
Signed lower right: Deim Pál,
Signed on the reverse: Deim Pál "Kapcsolat keresők", akril, vászon, lakkfilc, 50x70 cm Deim Pál

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 700 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 1 944 – 2 778 EUR
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CSÁJI
Attila
(1939)

Part, IV. ¦ Coast, IV. 1971
Olaj, műanyag applikáció, farost ¦ Oil, plastic application on wood-fibre, 61,5x100 cm
Jelezve a hátoldalon: Csáji Attila, 1971 Part IV., Cs Attila Part IV. ¦
Signed on the reverse: Csáji Attila, 1971 Part IV., Cs Attila Part IV.

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 800 000 – 2 400 000 Ft
Estimate: 5 000 – 6 667 EUR
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#96

Y
A
J
R
ALTO or
Gáb
ALTORJAY GÁBOR (1946)
Rövidzárlat készülék ¦ Short-circuit Device, 1968
Műanyag, plexi, fadoboz, kábel, pénztárca, könyv, tárgy-kollázs ¦ Plastic, plexi, wooden box, cable, wallet, book, object-collage, 22,5x45,7x6,5 cm
Jelezve a doboz belsejében: Altorjay 1968 ¦ Signed inside the box: Altorjay 1968

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 801 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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Kiállítva ¦ Exhibited:
3x4. Altorjay Gábor, Erdély Miklós, St.Auby Tamás kiállítása. Artpool, Budapest, 1993
A szabadság szele. Kiáramlás és delej. Centrális Galéria, 2008. szeptember 9. – október 5.

¦
¦

2. A 3x4 cí

mű kiállítás

Altorjay Gábor már az 1960-as évek közepén
megismerkedett a nemzetközi kortárs
tendenciákkal. Ekkoriban teológiát hallgatott
Budapesten, és egzisztencialista verseket
írt. 1965-ben találkozott Erdély Miklóssal,
akinek élethosszig barátja és „vallástudományi
magántanítványa” lett. 1966-ban egykori
gimnáziumi osztálytársával, Szentjóby Tamással
megszervezték az első magyar happeninget
Az ebéd – In memoriam Batu kán címmel.
1967-ben Nyugat-Németországba disszidált.
Kölnben személyes jó barátja lett Wolf Vostell1,
majd rajta keresztül megismerkedett Jörg
Immendorff-fal és a fluxus olyan vezéralakjaival,
mint Joseph Beuys, Nam June Paik, Dieter
Roth vagy Emmett Williams. A következő
években akciók szervezése mellett objekteket,
enviromenteket és asszamblázsokat készitett.

meghívója.

A hetvenes évek elejétől két évtizedre felhagyott
a képzőművészettel, és rádiós, valamint filmes
tevékenységet folytatott.
Ahogy Piort Piotrowski írja In the Shadow
of Yalta című könyvében: „Magyarország
különleges esete a politikailag elkötelezett
neoavantgárdnak. A régió más részein a politikai
utalások kevésbé voltak direktek vagy szinte
teljes egészében hiányoztak. Azt lehet mondani,
hogy a magyar neoavantgárd művészek nem
csak hivatkoztak a politikára, hanem közvetlen
politikai kritikát gyakoroltak.”2 Altorjay így
Németországban könnyen otthon érezhette
magát, hiszen olyan baloldali művészeti
közegbe került, amely nem választotta el a
politikai akcionizmust és a művészetet. Mind az
„imperializmus”, mind a „szovjetkommunizmus”
gyűlöletes volt számukra. „Akkoriban azonban

éppen csúcspontjára jutott a kultúrforradalom”
–emlékszik vissza Altorjay – „mi pedig mindent,
amit helyesnek találtunk, Mao személyére
vetítettünk ki, s mindent kikapcsoltunk, ami
ennek ellentmondott.”3
E meggyőződésről is tanúskodik az 1968
mozgalmas évében készült mű, mely Altorjay
három Rövidzárlat-készülékét tartalmazza.
A „rövidzárlat” Altorjay fluxus-konceptje: zavar,
kiüt, blokkolja a régit, és megnyitja az utat a
semmivel beálló új kezdet számára. Egyszerre
misztika és újbaloldali marxizmus. A Herbert
Marcuse által szorgalmazott „ugrás”, amikor
„a mennyiségekre épített társadalomból egy
szabad társadalom minőségébe” válthatunk,
hasonló a hitbe való átcsapáshoz, melyet
az egzisztencialista Kierkegaard oly szépen

lefestett az Ismétlésben. A folyamatos
mozgásban levést, interakciót és networkinget
propagáló fluxus kedvelt formátuma volt a
doboz, mely megkönnyítette a szállítást és
a postázást – a mozgalom kiemelt célja volt,
hogy a művészet demokratikusan hozzáférhető
váljon. Altorjay objektje a németországi VICEVersandnál megjelent multiplika: olyan, elvben
korlátlanul sokszorosítható mű, amelynek
mindegyik példánya eredetinek számít. A VICE
Versand 8 Márkáért postázta a megrendelt
darabokat, már akkoriban is neves művészektől
is, mint Joseph Beuys.
Altorjay eredeti terve az volt, hogy összesen
10 darab készüléket készít, azonban végül
csak három valósult meg. Párdarabja a Magyar
Nemzeti Galéria állandó kiállításán látható

Ligetfalvi Gergely
1
2
3

Box 2.
s: Flux Year
1. Maciuna
York
Moma, New

1968.

Altorjay 1967-től levelezett Vostell-lel, aki a Dick Higgins-féle Something Else Press-nél megjelent korszakos Dé-coll/age című kiadványába beválogatta Altorjay egyik akciókoncertjének partitúráját.
Piotr Piotrowski: In the Shadow of Yalta – The Avant-garde in Eastern Europe, 1945-1989., transl. Anna Brzyski, London, Reaktion Books, 2009, 278.
Altorjay Gábor: A jelentés értékes. Berlin, 2008. november 3.
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#97
ZUZU - VETŐ
MÉHES Lóránt (19

)
51)-VETŐ János (1953

#98
Helló-sziasztok! ¦ Hi-Hello!, 1982
Akril, filctoll, papír kartonon ¦ Acrylic, marker, paper on cardboard, 64,5x50 cm
Jelezve jobbra lent: VJSK 1982 ¦ Signed lower right: VJSK 1982

BALLA
Attila
(1959)

Reneszánsz kert - Napkapu ¦ Renaissance Garden - Sun Gate, 1988
Olaj, gitt, vászon ¦ Oil, putty on canvas, 120,5x136 cm
Jelezve balra lent: A1988 Balla ¦ Signed lower left: A1988 Balla

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 750 000 – 1 000 000 Ft
Estimate: 2 083 – 2 778 EUR

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 000 EUR
Becsérték: 2 800 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 7 778 – 11 111 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Zuzu-Vető kiállítás, Rabinec Közös Műterem, Budapest, 1982
A meglökött csendélet. Fészek Galéria, 1984.

¦

¦
¦

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦ A XX. század képzőművészete magyar magángyűjteményekben 2.
Budapest Galéria, Budapest, 1985. szeptember 25. – november 24. (110. kép)

Kiállítva ¦ Exhibited:
Balla Attila képzőművész kiállítása. La Galéria, Budapest, 2013. április 15. – május 25.

Reprodukálva ¦ Reproduced:
a művész honlapján: http://ballaattila.hu/Kepek/Korai/34/34/k
Szabó Palócz Attila: Festett fanzinok. Bada-Dada kiállítás a budapesti Home Galériában.
	In: Magyar Szó 65. évf. 196. sz. (2008.08.25.), 9. oldal

¦
¦

#99
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K
EL KAZOVSZKIJ (1948-2008)
Színpad Coppéliával ¦ Stage with Coppelia, 1978
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 83x89,5 cm
Jelezve vakrámán: Színpad Coppéliával, 1978 El Kazovszkij ¦ Signed on the stretcher: Színpad Coppéliával, 1978 El Kazovszkij

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 800 000 Ft / 5 042 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 403 – 11 204 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Nahát – Válogatás Zimányi László gyűjteményéből. Kepes Művészeti Központ, Eger, 2018. november 25. – 2019. március 23.
Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij-életmű. El Kazovszkij Alapítvány, Bp., 2007, 9/04 (241. oldal) /Kiállítás Magyar Nemzeti Galéria A. épület,
2015. november 6. – 2016. február 14.

¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
El Kazovszkij Alapítvány honlapja: https://bu.hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=1932

¦
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#100

SWIERKIEWICZ RÓBERT (1942-2019)
Táncoló ¦ Dancing, 1995
Olaj, porfesték, vászon ¦ Oil, powder paint on canvas, 180x130 cm
Jelezve balra fent: A tánc káprázata Kalaksétra, 1995, Jelezve jobbra fent: SR Jelezve hátoldalon: Swierkiewicz R ¦
Signed upper left: A tánc káprázata Kalaksétra, 1995, Signed upper right: SR Signed ont he reverse: Swierkiewicz R

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 400 000 Ft / 3 889 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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#101
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Fer
FICZEK FERENC (1947-1987)
Ajtónyitás ¦ Door opening, 1975
Zselatinos ezüstnagyítás, dokubrom papíron, vintage fotó ¦
Gelatin silver print on docubrom paper, vintage photo, 42x29,5 cm/db (6 db)
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 8 333 EUR
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#102
KLIMÓ
Károly
(1936)

#103
Csendélet ¦ Still life
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 89,5x40 cm
Jelezve balra fent: Klimó ¦ Signed upper left: Klimó

Kezdő ár ¦ Starting price: 200 000 Ft / 556 EUR
Becsérték: 300 000 – 500 000 Ft
Estimate: 833 – 1 389 EUR

KOLOZSVÁRY
Zsigmond
(1899-1983)

Parkban ¦ In the Park, 1951
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 130x89 cm
Jelezve jobbra lent: Kolos-Vári, 1951,
Jelezve a hátoldalon: 1951 ¦
Signed lower right: Kolos-Vári, 1951,
Signed on the reverse: 1951

Kezdő ár ¦ Starting price: 850 000 Ft / 2 361 EUR
Becsérték: 1 200 000 – 1 800 000 Ft
Estimate: 3 333 – 5 000 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Magyar művészek Párizsban,
Abigail Galéria, Budapest,
2014. augusztus 31. – 2014. október 4.

¦
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#104
MULASICS
László
(1954-2001)

#105
Délutánról délutánra ¦ Afternoon to afternoon, 1990
Enkausztika, vászon ¦ Wax-painting on canvas, 91x100,5 cm
Jelezve jobbra lent: Mulasics 1990, Jelezve hátoldalon: Mulasics László, 1990. Délutánról délutánra, 90x100 ¦
Signed lower right: Mulasics 1990, Signed on the reverse: Mulasics László, 1990. Délutánról délutánra, 90x100

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 500 000 Ft / 4 167 EUR
Becsérték: 2 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 5 556 – 11 111 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
¦	Négy magyar művész, Galerie Auris, Hameenlinna, Finnország, 1990. november 28. – december 30.

VÁRADY
Róbert
(1950)

Fraktálok III. ¦ Fractals III., 1999
Olaj, trinát, vászon ¦ Oil, enamel paint on canvas, 140x180 cm
Jelezve hátoldalon: Várady Róbert: "Fraktálok III." 1999, olaj, trinát, vászon, 140x180 cm,
Budapest Hegyalja u. 184. 1112 Hungary ¦
Signed on the reverse: Várady Róbert: "Fraktálok III." 1999, olaj, trinát, vászon, 140x180 cm,
Budapest Hegyalja u. 184. 1112 Hungary

Kezdő ár ¦ Starting price: 480 000 Ft / 1 333 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR

Reprodukálva ¦ Reproduced:
a művész honlapján: http://varadyrobert.hu/hu/muvek/datum-szerint/1995
Bordács Andrea: Várady Róbert. Dorottya Könyvek 5.,
	Dorottya Galéria-Műcsarnok, Budapest, 45. oldal + képek között o.n.

¦
¦

#106

Y
L
É
D
ER lós
Mik
ERDéLY MIKLÓS (1928-1986)
Enyészpont ¦ Vanishing point, 1980
Grafit, viasz, spárga, bitumen, fűszálak, műanyag applikáció, papír ¦
Graphite, wax, string, bitumen, blades of grass, plastic application, paper, 42x59,5 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 400 000 Ft / 6 722 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 11 204 – 14 005 EUR

Kiállítva ¦ Exhibited:
Erdély Miklós gyűjteményes kiállítása, Óbuda Galéria, Budapest, 1986
Erdély Miklós (1928-1986), Csók Képtár és Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1991
Miklós Erdély - Opere dagli anni ’50 al 1986, G. Spicchi dell’Est, Róma, 1992
80-as évek. Képzőművészet. Ernst Múzeum, Budapest, 1994. szeptember 22. – november 4.
Erdély Miklós (1928-1986) életmű-kiállítás,
Műcsarnok, Budapest, 1998. október 17 – 1998. november 20.
¦ Armageddon, Erdély Miklós kiállítása. Kisterem, 2015. március 27. – április 22.

¦
¦
¦
¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Beke László: Erdély Miklós munkássága krono-logikai vázlat képekkel 1985-ig.
(kiállítási katalógus Erdély Miklós kiállításához az Óbudai Galériában,
1986. április 11.-1986. május 5.), 20. oldal

¦
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Erdély Miklós a hetvenes évek elején fordult a
rajz felé. Az ábrázolás általános kérdéskörén
belül elsősorban az eredeti és a másolat
problémájával foglalkozott. A különböző
másolópapírok adta lehetőségeket kiaknázó
Indigórajzok és a Fércművek e művészethez
kapcsolódó, ám lényegileg filozófiai
problémákra adott, megelőző példák nélküli
válaszkísérletek. Idővel nem csak az „eredeti”
és a „másolat” került egyetlen mű nyújtotta
közelségbe: az 1966-os Montázs-éhség című
tanulmánnyal bejelentett alkotóelv az 1980as évek elejére új kollázs technikához és

„jelentéses” anyaghasználathoz vezetett.
Erdély ezekben az arte poverás műveiben
olyan anyagokkal dolgozott, amelyekkel mások
nem, az indigó mellett például macesszel
vagy bitumennel. Utóbbi anyag egy külön
műcsoportot jelöl. A Bitumenművek esetében,
melyek éppúgy lehetnek rajzok, mint a térbe
kiterjesztett installációk, Erdély „egyrészt a
hétköznapi, építészeti kontextust és az ipari
származást (téliesítés, szigetelés) hangsúlyozta,
másrészt viszont kiemelte a kátrány-öntés és
az aszfaltozás pokoli, túlvilági asszociációit is.
Ezen túl Erdély anyaghasználata sok szálon

kapcsolódott a különféle, zsidó (a bitument
hívják zsidószuroknak is) és keresztény
eszkatológiákhoz.”
A talán legismertebb Bitumenmű az 1980-ban
a budapesti Bercsényi Kollégiumban majd a
genfi Museum van Hedendaagse Kunstban
megvalósított A kalcedoni zsinat emlékére című
environment. A kereszténység történetében oly
fontos eseményre – 451-ben ismerik el Bizánc
Rómával egyenrangú voltát – a terem padlóján
elhelyezett többszörös keresztforma utal:
„Kátrányba ágyazott macesz, kereszt alakban
ólommal leöntve: új koordinátarendszer.”1

1
2
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A falon körbefutó papírcsík szerint „a
világegyetem 99,99999 %-a fölösleges“ – a
100%-ból hiányzó végtelen kicsiny hányad
valószínűségnek köszönhető az emberiség léte.
Mintha e százaléksor komplementere lenne
az Enyészponton található számsor, így a
mű Erdély „matematikai” festményeivel is
rokonságot mutat. A műanyag-applikáció
„végtelenbe futó törtként is értelmezhető,
amely a spárgával jelzett horizontvonalon
helyezkedik el. Az Enyészpont tehát egyfajta
tájkép, amelyen a perspektivikus ábrázolásból
jól ismert enyészpont (illetve enyészpontok)

Beke László: Erdély Miklósról. In: Híd (Novi Sad) 1982/3.
Szőke Annamária: Bitumenművek. 2015.
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konkrét anyagok formájában, tájépítő elemként
vannak jelen. A matematikai-geometriai jelek
(»elvontság«) és a képalkotó anyagok hasonló
jellegű kombinációja Erdély műveinek egyik
fontos jellemvonása a nyolcvanas években.”2
A horizont az ég és a föld találkozása, ahol
az enyészet bitumen-pokla összeér a képre
applikált törékeny fűszálakkal – az élet
„végtelen kicsiny hányadával”, melynek az
emberi jelenség megmagyarázhatatlan léte
köszönhető.
Ligetfalvi Gergely
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#107
SISKOV
Ludmil
(1936)

Szent Teréz (Bernini) ¦ Saint Teresa (Bernini), 1969
Olaj, vászon fán ¦ Oil, canvas on wood, 68x86 cm
Jelezve jobbra lent: L. Siskov 69, hátoldalon autográf felirat: Siskov Sz Teréz ¦
Signed lower right: L. Siskov 69, on the reverse: Siskov Sz Teréz

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 200 000 Ft / 6 111 EUR
Becsérték: 3 000 000 – 4 000 000 Ft
Estimate: 8 333 – 11 111 EUR

#108
TÓT
Endre
(1937)

Fehér kép XXI. ¦ White Picture XXI., 1965
Olaj, szén, ceruza, pasztell, papír ¦ Oil, coal, pastel, pencil on paper, 54,6x39 cm
Jelezve balra lent: TÓT 1965. Jelezve a hátoldalon: "Fehér kép XXI." ¦
Signed lower left: TÓT 1965. Signed on the reverse: "Fehér kép XXI."

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 600 000 Ft / 4 444 EUR
Becsérték: 2 400 000 – 3 000 000 Ft
Estimate: 6 667 – 8 333 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
¦	Tót Endre. A megfestett képtől a meg nem festett képig. Korai munkák 1965-1970.
Szombathelyi Képtár, 2004. (kiállítási katalógus) 30. oldal

#109
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SZŰCS ATTILA (1967)
Tájkép csónakossal ¦ Landscape with Boatman, 1997
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 200x150 cm
Jelezve hátoldalon: Szűcs Attila 1997 "Tájkép csónakossal" olaj, vászon 150x200 cm ¦
Signed on the reverse: Szűcs Attila 1997 "Tájkép csónakossal" olaj, vászon 150x200 cm

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 800 000 Ft / 7 778 EUR
Becsérték: 3 800 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 10 556 – 13 889 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Rendhagyó emlékezet. Bloomsday. Szombathelyi képtár, Szombathely, 1999. 115. kép
Bloomsday. Karmeliterkloster Frankfurt, Frankfurt, 1999. október 5 - október 28.

¦
¦

Reprodukálva ¦ Reproduced:
Szűcs Attila 1990-1999. Budapest, 1999, 69. oldal

¦
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#110
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K
FREY KRISZTIÁN (1929-1997)
La Vergine, 1967-1969
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 140x200 cm
Jelezve jobbra lent: 67-69 ¦ Signed lower right: 67-69

Kezdő ár ¦ Starting price: 5 000 000 Ft / 14 006 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 28 011 – 41 667 EUR

Kiállítva és reprodukálva ¦ Exhibited and reproduced:
Groupe IPARTERV – Le progrés de l’illusion 1968-1969.
(A magyar avantgárd harmadik generációja). Institute hongroise de Paris, Párizs, 2011 14. kép

¦

Kiállítva ¦ Exhibited:
Kortárs magángyűjtemények XV. (Sáránszki Péter gyűjteménye).
Godot Galéria, Budapest, 2010. május 26. – június 19.

¦
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#111
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MÉHES LÁSZLÓ (1944)
Vászon ¦ Canvas, 1974
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 90x130 cm
Jelezve balra lent: 1974, Jelezve jobbra lent: Méhes L. ¦ Signed lower left: 1974, Signed lower right:
Méhes L.

Kezdő ár ¦ Starting price: 2 000 000 Ft / 5 602 EUR
Becsérték: 4 000 000 – 5 000 000 Ft
Estimate: 11 111 – 13 889 EUR
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eum, Buda
Ludwig Múz

f, 1970,

Méhes László a fotórealizmus legfontosabb
kelet-európai képviselői közé tartozik. Kevésbé
ismert tény, hogy az 1960-as évek végétől
fotórealista festményeivel párhuzamosan
konceptuális műveket is alkotott, amelyek
– akárcsak a festmények – társadalmi
és ontológiai kérdésekre is rezonáltak.
A gyakran meditatív karakterű műveken
sokszor tautologikus struktúrák jelentek meg;
gondoljunk csak a művész illuzionisztikus
ceruzarajzaira, amelyeken a rajz önmagára
utal vissza (Rajzok – vázlatfüzet, 1970; A
műtárgy múzeumi kartotéka, 1971). Ezen
„önleíró” művek sorába tartozik a Vászon
című 1974-es – mintegy három-négy képből
álló – festménysorozat, amely egyszerre
összegzi a művész konceptuális és fotórealista
periódusát. A képek kizárólagos motívuma
a vászon maga – a médium ekként azonossá
válik az üzenettel, miközben Méhes egy, az
antikvitásig visszavezethető művészettörténeti
hagyományhoz, a trompe l’oeil festészet
(Zeuxisz és Parrhasziosz idősebb Plinius által
leírt festőversenyében ugyancsak megjelenő)
toposzához is kapcsolódik. A valóság és az

illúzió viszonyának tematizálása, illetve a redők
ábrázolásának módja párhuzamba állítható
Pauer Gyula „pszeudójával”, amely a tekintet
manipulálását mint a hazugság egyik formáját
felmutatva reflektált episztemológiai és politikai
kérdésekre, de szintén rokonítható Jovánovics
György gipszből formált éteri redőstruktúráinak
és Lakner László hajtogatott zsebkendőket
ábrázoló trompe l’oeil rajzainak „illúziótlan
illuzionizmusával”, illetve Maurer Dóra a
(vetítő)vászon hajtogatását kulcsmotívummá
emelő, Timing című filmjének problémafelvetésével. Méhes azonban nem a plasztika
és a film, hanem a festészet felől közelít a
motívumhoz: kiindulópontja a hagyományos
táblaképfestészet és annak sorsa; műve
mindemellett nyomdai eljárásokat is felidéz. A
sorozat egyes darabjain Méhes három színnel
fújja meg a vászon redőződő (majd kisimított)
felületét: az egymást kioltó színek éterien
lebegő szürke felületté olvadnak össze. A
Vászon című sorozat sajátos átmenetet alkot
Méhes fotórealista és konceptuális alkotásai,
illetve „nedves” aktfestményei között, és ekként
fontos momentuma az életműnek.

Fehér Dávid
1.

Fehér Dávid: Méhes László, Hungart, Budapest, 2016, 21–22.
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#112
SZÜTS
Miklós
(1945)

#113
Cím nélkül ¦ Untitled, 1978
Olaj, farost ¦ Oil on wood fibre, 90x136 cm
Jelezve balra lent: Szüts M. 78., Hátoldalon: 78/8 Szüts M. ¦
Signed lower left: 78/8 Szüts M. Signed on the reverse: 78/8 Szüts M.

Kezdő ár ¦ Starting price: 600 000 Ft / 1 667 EUR
Becsérték: 800 000 – 1 200 000 Ft
Estimate: 2 222 – 3 333 EUR
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BARANYAI
Levente
(1966)

Gyöngyház táj ¦ Pearl Landscape
Olaj, vászon ¦ Oil on canvas, 102x137 cm
Jelzés nélkül ¦ Not signed

Kezdő ár ¦ Starting price: 1 000 000 Ft / 2 778 EUR
Becsérték: 1 500 000 – 2 500 000 Ft
Estimate: 4 167 – 6 944 EUR
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NÁDLER ISTVÁN (1938)
Plasztikus átló / Csavart átló ¦ Plastic Diagonal / Twisted Diagonal, 1974
Akril, vászon ¦ Acrylic on canvas, 110x81 cm
Jelezve hátoldalon: Nádler I. 1974, Nádler ¦ Signed on the reverse: Nádler I. 1974, Nádler

Kezdő ár ¦ Starting price: 7 000 000 Ft / 19 444 EUR
Becsérték: 10 000 000 – 15 000 000 Ft
Estimate: 27 778 – 41 666 EUR
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Nyomás és kötés: Pauker nyomda

