
Egyszer volt,  hol nem volt...
upon a time...
Once 



Egyszer volt,  hol nem volt...
upon a time...
Once 

02.11-18.11.2016

a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége kiállítása
a Londoni Magyar Kulturális Intézetben

The Association of Hungarian Fine and Applied Artists’ exhibition
in the Hungarian Cultural Centre in London

HungArIAn CHILdren’S booKS ILLuSTrATorS In London

MAgyAr gyereKKönyv ILLuSzTráToroK LondonbAn



We know how children’s imagination and visual culture is stimu-
lated by all the fairy tales, songs and images they are exposed to 
in their first years of life. research also suggests that at this age 
children are much more open to process symbolic representation 
and have an inhanced capacity to perceive abstract content. This 
is also the age when they learn how to decipher images. So illus-
trations in children’s books are vitally important to open the way 
for them to appreciate and enjoy fine art later in life. Parents and 
book editors share the responsibility of offering children quality 
designs. In children’s books the text and the images are equal-
ly important. It is not that one serves or explains the other but 
they act in sync to help the children taking in the world. This is a 
very personal and unique process in everyone and that power is 
achieved when the two impacts are combined. Words along with 
images give a powerful new meaning to every tale. 

révész emese
Art historian

Ahogy az első mesék, az első dalok, úgy az első években látott 
képek is formálják a gyerek képi kultúráját. Amint azt számos ku-
tatás bizonyította, a kisgyermekek képi absztraháló, szimbólumér-
telmező képessége nyitottabb mint a felnőtteké, ekkor sajátítják 
el a képek olvasásának képességét. A gyerekkönyv-illusztráció te-
hát kapu a képzőművészet felnőttkori befogadása, élvezete felé. 
A minőségi képek kínálata közös felelőssége a kiadóknak és szü-
lőknek! A gyerekkönyvekben szöveg és kép egyenlő joggal szere-
pel! egyik sem alárendeltje a másiknak, egyik sem szolgálólánya a 
másiknak. Mindkettő a világ sajátos, csak általa lehetséges értel-
mezési eszköze. A kettő együttműködéséből a mese új értelme 
rajzolódik ki.

révész emese
művészettörténész



The statue of the cat that stands still / A mozdulatlan macska szobra
canvas, acrylic / vászon, akril, 35×27 cm, 2016.

Szalma Edit

Thief of bears / Medvetolvaj 
canvas, acrylic / vászon, akril, 35×27 cm, 2016.

Szalma Edit



dream / álom
paper, acrylic / papír, akril, 32×38 cm, 2010.

Szalma Edit

Angel 3 / Angyal 3
canvas, acrylic / vászon, akril, 20×40 cm, 2015.

Szalma Edit



Cricket on the Moon II. / Tücsök a Holdon II.
digitális kollázs / digital collage, 29×20,5 cm, 2012.

maroS KriSztina

Cricket on the Moon I. / Tücsök a Holdon I.
digitális kollázs / digital collage, 29×20,5 cm, 2012.

maroS KriSztina



Cricket on the Moon Iv. / Tücsök a Holdon Iv.
digitális kollázs / digital collage, 29×20,5 cm, 2012.

maroS KriSztina

Cricket on the Moon III. / Tücsök a Holdon III.
digitális kollázs / digital collage, 20,5×29 cm, 2012.

maroS KriSztina



Siegfried fights von rothbart / Siegfried megküzd a Tavak Hercegével - von rothbart-tal
Technique digital / digitális technika, 21×21 cm, 2015.

GyönGyöSi adriEnn

The young Prince / Az Ifjú Herceg
Technique digital / digitális technika, 21×21 cm, 2015.

GyönGyöSi adriEnn



The dance of Siegfried and odile / Siegfried és otília tánca
Technique digital / digitális technika, 21×21 cm, 2015.

GyönGyöSi adriEnn

Love forever / Szerelem mindörökké
Technique digital / digitális technika, 21×21 cm, 2015.

GyönGyöSi adriEnn



dream / álom
print, mixed technique / nyomat, vegyes technika, 30×21 cm, 2015.

rippl rEnáta

Summer / nyár
print, mixed technique / nyomat, vegyes technika, 30×21 cm, 2015.

rippl rEnáta



Szomorú kacagány / The sad giggler
print, mixed technique / nyomat, vegyes technika, 30×21 cm, 2015.

rippl rEnáta

Flora / Flora
print, mixed technique / nyomat, vegyes technika, 30×21 cm, 2015.

rippl rEnáta



The heroes of the blue Almond Forest II. / A Kékmandulafa erdő hősei II.
acrylic / akril, 42×64 cm, 2015.

ilyéS Juli

The heroes of the blue Almond Forest I. / A Kékmandulafa erdő hősei I.
acrylic / akril, 42×64 cm, 2015.

ilyéS Juli



The heroes of the blue Almond Forest Iv. / A Kékmandulafa erdő hősei Iv.
acrylic / akril, 42×64 cm, 2015.

ilyéS Juli

The heroes of the blue Almond Forest III. / A Kékmandulafa erdő hősei III.
acrylic / akril, 42×64 cm, 2015.

ilyéS Juli



In the midst of fish / Halak között
aquarel on paper / akvarell, papír, 12,5×12,5, 2014.

VarGa zSófi

night in the other house II. / Éjszaka a másik házban II.
aquarel on paper / akvarell, papír, 12,5×12,5, 2015.

VarGa zSófi



Fishing at night / Éjszakai horgász
aquarel on paper / akvarell, papír, 17,5×10,5 cm, 2015.

VarGa zSófi

Staring at the deep / Mélybe néző
aquarel on paper / akvarell, papír, 34×19 cm, 2016.

VarGa zSófi



Peter among the birds / Péter a madarak közt
giclée print, mixed technique / giclée nyomat, vegyes technika, 21×30 cm, 2015.

Simonyi CECilia

The cottage / A házikó
giclée print, mixed technique / giclée nyomat, vegyes technika, 21×30 cm, 2015.

Simonyi CECilia



In Kensington Park / A Kensington Parkban
giclée print, mixed technique / giclée nyomat, vegyes technika, 21×30 cm, 2015.

Simonyi CECilia

Flying / repülés
giclée print, mixed technique / giclée nyomat, vegyes technika, 21×30 cm, 2015.

Simonyi CECilia



Forest of tales / Meserdő
digital graphic, print / digitális grafika, print, 16,7×16,5 cm, 2015.

Bódi Kati



Winter night / Téli este
digital graphic, print / digitális grafika, print, 16,5×16,5 cm, 2015.

Bódi Kati

Waking slowly / Kelni lassan
digital graphic, print / digitális grafika, print, 14,9×16 cm, 2015.

Bódi Kati



dance of the common cranes / A darvak tánca
paper, print, mixed technique / papír, print, vegyes technika, 29×21 cm, 2015.

SzEGEdi Katalin

A sea of chicories / A katángtenger
paper, print, mixed technique / papír, print, vegyes technika, 21×21 cm, 2015.

SzEGEdi Katalin



The blue lord / Az azúr úr
paper, print, mixed technique / papír, print, vegyes technika, 29×21 cm, 2015.

SzEGEdi Katalin

The large copper butterfly / A tűzlepke
paper, print, mixed technique / papír, print, vegyes technika, 29×21 cm, 2015.

SzEGEdi Katalin



once upon a time there was an armchair / volt egyszer egy fotel
acrylic, ink on aquarel paper, individual glicée print /

akril, tinta akvarellpapíron - egyedi giclée nyomat, 28×21 cm, 2011.

pauloVKin BoGlárKa

The ugly duckling / A rút kiskacsa
acrylic, ink on aquarel paper, individual glicée print /
akril, tinta akvarellpapíron - egyedi giclée nyomat, 28×21 cm, 2011.

pauloVKin BoGlárKa



Frau Holle / Holle anyó
acrylic, ink on aquarel paper, individual glicée print /

akril, tinta akvarellpapíron - egyedi giclée nyomat, 28×21 cm, 2011.

pauloVKin BoGlárKa

Little red riding Hood / Piroska és a farkas
acrylic, ink on aquarel paper, individual glicée print /
akril, tinta akvarellpapíron - egyedi giclée nyomat, 28×21 cm, 2011.

pauloVKin BoGlárKa



rényi KriSztina

The brides / Jegyesek
oil, canvas paper / olaj, vászonpapír, 20×20 cm, 2008.

Henriette
oil, canvas paper / olaj, vászonpapír, 20×20 cm, 2008.

rényi KriSztina



The dragon and the well / A sárkány a kúttal
oil, canvas paper / olaj, vászonpapír, 30×40 cm, 2010.

rényi KriSztinarényi KriSztina

The Fairy of Lok island / Lok sziget tündére
oil, canvas paper / olaj, vászonpapír, 30×20 cm, 2008.



The old Shoemaker 1. / Csoszogi, az öreg suszter 1.
paper, coloured pencil, aquarel / papír, színes ceruza, akvarell, 20,4×40 cm, 2013.

BéKéS rozi 



The old Shoemaker 2. / Csoszogi, az öreg suszter 2.
paper, coloured pencil, aquarel / papír, színes ceruza, akvarell, 20,4×40 cm, 2013.

BéKéS rozi 



Mother Autumn / Őszanyó 
watercolour paint / vízfesték, 30×21, 2015.

fiCzErE Kyrú

The old Shoemaker 3. / Csoszogi, az öreg suszter 3.
paper, coloured pencil, aquarel / papír, színes ceruza, akvarell, 20,4×20 cm, 2013.

BéKéS rozi 



Shoeshop / Cipőbolt
watercolour paint / vízfesték, 21×30, 2015.

The chubby piglet / Pufi malac
watercolour paint / vízfesték, 21×30, 2012.

fiCzErE Kyrú

Playground / Játszótér
oil pastel / olajpasztell, 21×30, 2012.
The old man / öregapó
watercolour, ink / vízfesték, tus, 21×30, 2014.

fiCzErE Kyrú



My little doggy / Kiskutyám 
aquarel / akvarell, 17,5×25 cm, 2012.
The Sleeping beauty / Csipkerózsa 
aquarel / akvarell, 17,5×25 cm, 2012.

aGóCS ÍriSz

An own planet / Saját bolygó 
aquarel / akvarell, 17,5×25 cm, 2012.

aGóCS ÍriSz



decameron II. / dekameron II.
drawing, digital technique, print / rajz, digitális technika, print, 17×12 cm, 2014.

Endrődi Kata

decameron I. / dekameron I.
drawing, digital technique, print / rajz, digitális technika, print, 17×12 cm, 2014.

Endrődi Kata



decameron Iv. / dekameron Iv.
drawing, digital technique, print / rajz, digitális technika, print, 17×12 cm, 2014.

Endrődi Kata

decameron III. / dekameron III.
drawing, digital technique, print / rajz, digitális technika, print, 17×12 cm, 2014.

Endrődi Kata



Sweets from Sweden / Svédesség
needle point brush, needle point feltpen / ecsetfilc, tűfilc, 30×21 cm, 2009.

Holló anna

The chief of the Kohohaga people / Kohohaga törzsfő
aquarel, ecoline, ink / akvarell, ecoline, tus, 11,5×9,5 cm, 2016.

Holló anna



Six on the sixth and six squared / Hat a hatodikon s az a négyzeten
pencil / ceruza, 21×30 cm, 2016.

Holló anna



A rainy day / esős nap
aquarel, colour pencil / akvarell, színes ceruza, 21,8×20,1 cm, 2015.

ráCz nóra

Magic circle of the deer / Őzgida varázskör
aquarel, colour pencil / akvarell, színes ceruza, 11,4×15,3 cm, 2015.

ráCz nóra



The Little blue Fairy / A Kicsi Kék Tündér
aquarel, colour pencil, collage / akvarell, színes ceruza, kollázs, 24×23,2 cm, 2015.

ráCz nóra

riding the owl / bagolyháton
aquarel, colour pencil / akvarell, színes ceruza, 22,2×20,1 cm, 2015.

ráCz nóra



zeppelin
wood, acrylic / fatábla, akril, 18×24 cm, 2013.

léVai dóra

raining / esik
wood, acrylic / fatábla, akril, 24×12,5 cm, 2013.
Hull a hó / Snowing
wood, acrylic / fatábla, akril, 24×12,5 cm, 2013.

léVai dóra



Jean rouch’s adventures on the niger river 1. / Jean rouch kalandjai a niger folyón 1.
paper, mixed technique / papír, vegyes technika, 30×21 cm, 2011.

léVai dóra

Jean rouch’s adventures on the niger river 2. / Jean rouch kalandjai a niger folyón 2.
paper, mixed technique / papír, vegyes technika, 30×21 cm, 2011.

léVai dóra



Colours and numbers 3-4. / Színek és számok 3-4.
digital print / digitális print, 21×30 cm, 2016.

pap Kata

Colours and numbers 1-2. / Színek és számok 1-2.
digital print / digitális print, 21×30 cm, 2016.

pap Kata



Swapped children / elcserélt gyerekek 
print, 30×21 cm, 2015.

piKlEr éVa

gunilla
print, 21×21 cm, 2009.

piKlEr éVa



Wolf / Farkas
print, 21×21 cm, 2009.

piKlEr éVa

Conversation at night / esti beszélgetés
print, 21×21 cm, 2015.

piKlEr éVa



elves / Manómese
print, ink / print, tus, 21×30 cm, 2012.

Szüdi JánoS

Teacher - parent - child / Pedagógus - szülő - gyerek
print, ink / print, tus, 30×21 cm, 2012.

Szüdi JánoS



Automattew / Automáté
print, ink / print, tus, 30×21 cm, 2010.

Szüdi JánoS

old robot / öreg robot
print, ink / print, tus, 30×21 cm, 2015.

Szüdi JánoS



Heni and the others / Heniék
mixed technique, pressed woodchip table / vegyes technika, farostlemez, 23,5×15 cm, 2014.

Kun fruzSina

Let’s have something to eat / Kajálgatunk
mixed technique, pressed woodchip table / vegyes technika, farostlemez, 23,5×15 cm, 2014.

Kun fruzSina



A woman has become a mum, a man has become a father /
A néniből anya lett a férjéből pedig apa

digital print / digitális nyomat, 15×28 cm, 2008.

Kun fruzSina

I Switch the Lights off / eloltom a villanyt
mixed technique, pressed woodchip table / vegyes technika, farostlemez, 23,5×15 cm, 2014.

Kun fruzSina



ravenking 2. / varjúkirály 2.
installation, mixed technique / installáció, vegyes technika, 122×189 cm, 2013.

VéCSEy ViráG

Surfacing / Fellélegzés
installation, mixed technique / installáció, vegyes technika, 130×122 cm, 2014.
ravenking 1. / varjúkirály 1.
installation, mixed technique / installáció, vegyes technika, 122×189 cm, 2013.

VéCSEy ViráG



The Coati / Koati
print, digital drawing / digitális rajz, 21×14,8 cm, 2015.

SaJó réKa

The Toucan / Tukán
print, digital drawing / digitális rajz, 21×14,8 cm, 2015.

SaJó réKa



The Tamarin / Tamarin
print, digital drawing / digitális rajz, 21×14,8 cm, 2015.

SaJó réKa

The Sloth / Lajhár
print, digital drawing / digitális rajz, 21×14,8 cm, 2015.

SaJó réKa



on the ship which is a bed / ágyhajón
mixed technique / vegyes technika, 30×21 cm, 2016.

VaJda mElinda

The golden Paintbrush / Aranyecset
mixed technique / vegyes technika, 30×21 cm, 2015.

VaJda mElinda



The golden calf / Aranyborjú
mixed technique / vegyes technika, 30×30 cm, 2014.

VaJda mElinda

daycare / napközi
mixed technique / vegyes technika, 21×30 cm, 2015.

VaJda mElinda



noah’s Ark / noé bárkája, 
digital technique / digitális technika, 30×21 cm, 2014.

KőSzEGHy CSilla

Adam and eve / ádám és Éva
digital technique / digitális technika, 21×30 cm, 2014.

KőSzEGHy CSilla



Jonah / Jónás
digital technique / digitális technika, 21×30 cm, 2014.

KőSzEGHy CSilla



village of the World II. / világfalu II.
computer print, 31,5×36 cm, 2013.

dEáK panKa

village of the World I. / világfalu I.
computer print, 31,5×36 cm, 2013.

dEáK panKa
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