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Nézőpont

A művész önmagán átszűrve közvetíti nekünk mindazt, ami a világról lát és gondol, 
bármilyen közvetítő anyagot választ is közlendőjéhez. Nincs ez másképp azokkal a mű-
vészekkel sem, akik a legdirektebb leképezést, a fotográfiát használják kiindulópontul. 
Azt módosítják, transzformálják, komponálják újra mindaddig, amíg kialakul a csak rá-
juk jellemző, az ő gondolkodásmódjukból fakadó vizuális megjelenés, melynek alapján 
a világ és az élet dolgait szemlélik, értékelik, mutatják.

Éclairage

Les artistes filtrent à travers eux tout ce qu’ils voient ou ressentent dans le monde. Ils es-
saient ainsi de nous transmettre leurs pensées et choisissent pour cela différents moyens. 
Il en va de mé̀me avec ceux qui utilisent la photographie - l’interprétation visuelle la plus 
directe - comme base de communication vers leur public. Ils modifient, transforment et 
recomposent l’image jusqu’à ce qu’elle prenne une forme unique et individuelle, démon-
trant la façon dont ils observent, évaluent et reflètent les choses dans la vie.

Simonffy Márta
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége

l’Association des Artistes Plasticiens et de l’arts appliquées Hongrois



Kelemen Zénó
Orto 1

kompozit, grafit  composite, graphite  300×200×100 cm, 2015.



Hegedűs 2 László
40Negyven  40quarante

digital print  impression digitale  145×355 cm, 2010.



Hegedűs 2 László
19..(…)

vászon, print  toile imprimée  149×118 cm, 2006.



Örkényi Antal
Liszt-kód  Code Liszt

kép, zene átalakító, Videó  convertisseur d’image/musique  2011.



Bajkó Anikó
Közhelyek I-V.  Les lieux communs I-V. 

vászon, print  toile imprimée  140×210 cm/piece, 2006.





Lovas Ilona
SOS

Kétcsatornás video, 9 perc  Video à deux chaînes, 9 minutes  2006.



Péter Ágnes
Belső táj – Egység – Egyben  Paysage interne – Unité – En une pièce

elektrográfia, print  électrographie, impression  100×200 cm, 2008-2010.





Lévay Jenő
Tömegszerence (Mass fortune) XXII–XXV.  Fortune de masse XXII–XXV.

giclée print, papír, farostlemez  Impression giclée, papier, planche bois  90×480 cm, 2010.





Kádár Katalin
Olyan nagyon jó idő van  Il fait si beaux

szitanyomat  sérigraphie  50×70 cm, 2008.



Szöllőssy Enikő
Körkörös Labirintus  Labyrinthe concentrique

Ferde Labirintus  Labyrinthe oblique
Függő Labirintus  Labyrinthe suspendu

digital print  impression digitale  100×70 cm, 2015-2016.





Kelecsényi Csilla
Körtér metszet I-II.  Section espace de cercle I-II.

elektrográfia digitális nyomat  électrographie, impression  180×60 cm/piece, 2010.



Enyedi Zsuzsanna
Vacsora után I-II-III.  Après le dîner I-II-III.

c-print  impression digitale  60×42 cm, 2013.



Krisztusoratórium II-III.  Christ-oratorio II-III.
c-print  impression digitale  60×50 cm, 2012.



Szoba I.  La chambre I.
c-print  impression digitale  50×36 cm, 2009.
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