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5 éves az artézi Galéria

2018

Egy ötéves felnőtt
Szájról-szájra terjedt a hír, mint valami titkos politikai pletyka, miszerint
valahol Óbudán – bár ez se volt biztos –, új galéria nyílt. A hír eltűnt, majd
újra felbukkant, s minél többször merült fel, annál meseszerűbbnek látszott.
Biztosat sokáig senki sem tudott. Ilyen hír ugyanis nem egyszer keringett már korábban is Budapest-szerte. És aztán kiderült, hogy „majdnem
megnyílt”, de valami közbejött, vagy megnyitott ugyan, de az első kiállítás
után bezárt. Előfordult, hogy hosszabb-rövidebb ideig élt, aztán a tulajdonos feladta. A kivételes, szerencsés kiállítókat irígyelték, a tervezett, hoppon
maradt következőket sajnálták, a kimaradtak a vállukat vonogatták.
Mert mindig mindenki kiállítani akar. Soha nincs elég galéria. Így van ez
időtlen idők óta, a helyzet csak annyiban változott, amennyiben a rendszerek
változtak. A régi világban „politikai kérdés” volt, izgalom övezte, macska-egér
játék folyt a hatalom birtokosai és a renitensnek minősült potenciális kiállítók közt; a megvalósuló tárlatok anyagi vonzata szóba sem került, hiszen
a kiállítások állami vagy önkormányzati, közületi helyen, gyakran különös
kegyként nyíltak meg. Azóta ugyan több lett a lehetőség, de több a megmutatkozni akaró is. Ma minden a pénzen múlik, a tulajdonos (bérlő) vagy a
kiállító pénzén. Mert noha elvben kapitalizmus van, a galéria nálunk nem
rentábilis üzlet. Nálunk a galéria a rút anyagiaktól mentes „tiszta művészet”
otthona. Amíg a fenntartó bele nem rokkan. Legalábbis általában ez a helyzet.
Kivételek persze vannak.
Az Artézi Galéria több tekintetben is kivétel. Először is: csakugyan megnyílt. Méghozzá 2013. október 5-én egy csoportos kiállítással. A kósza hír
igaznak bizonyult. Idő kellett hozzá, amíg erről testközelben is meggyőződhetett minden érdeklődő. Sokan meggyőződtek róla, művészek, barátok: a
galéria szép, szakszerű és igencsak alkalmas kis-közepes tárlatok megrendezésére. Aztán: várakozás. Mi lesz ebből? De nem zárt be sem az első kiállítás után, sem egy fél év múlva, sem később. Ma is létezik. Sőt, mi több:

5 éves! Ez a második kivétel. A harmadik: a státusza. Független nonprofit
magángaléria. Szőröstül-bőröstül magán: a helyiség is az egyik alapítóé:
Németh Gézáé. Ez kivételes helyzetet teremt a galériának: nem lehet neki
fölmondani. Ámbár az sem mindennapos, hogy Géza maga is festőművész,
sőt, alapító társai is művészek: Orvos András, Szemethy Imre. Igen-igen ritka, hogy maguk a művészek meg tudják teremteni rendszeres kiállító helyüket. Mondjuk ezt a negyedik kivételnek. Az ötödik: a galériás gavallériája.
Erre fokozatosan derült fény, ahogy szaporodtak a kiállítások és a kiállítók,
ahogy szélesedett a galéria baráti köre. Géza nem fogad el semmit a művészektől, még képet sem. A kiállítónak csak a legszükségesebb költségeket
kell fedeznie, melyek, ha több a kiállító, el is oszlanak. Természetes, hogy az
Artézi Galéria ismertsége, népszerűsége egyre nőtt mind a közönség, mind
a művészek körében. Az alapítók nagy kedvvel gondoskodnak a változatos
és színvonalas programokról; a kiállítani kívánók pedig sorban állnak. Mindez annak ellenére, hogy van egy köztudott gond: a megnyitó után már csak
megbeszélt időpontban nézhető meg az aktuális kiállítás. De ez csak fokozza
az érdeklődést az Artézi Galéria megnyitói iránt, amelyek barátságos, tartalmas kis ünnepségek, baráti és szakmai találkozások színhelyei. 5 év nagy
idő egy galéria életében. Ezalatt 40 hangulatos megnyitó, 40 sikeres kiállítás született, s 81 kiállító szerepelt az Artézi Galériában. És nem ismerjük
azoknak a számát, akik a pozitív szellemi-művészi élményektől feltöltődve jó
hangulatban tértek haza a szombat esti program után a Kunigunda utcából.
Egy ötéves felnőtt.
További remek kiállításokat az elkövetkező évekre! Sok sikert az Artézi
Galériának és alapítóinak! Következik a 10 éves jubileum.

Kováts Albert

kováts albert

képzőművész

1936-ban született Budapesten.
1956 után a szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatójaként került börtönbe,
1959-ben szabadult.
1961-től szabadúszó kiállító festőművész, könyvgrafikus. Közben statisztál, lexikont
szerkeszt, alkalmazott grafikával foglalkozik.
1991-től rendszeresen ír és publikál képzőművészeti vonatkozású cikkeket, tanulmányokat és esszéket, melyekből két kötetnyi válogatást jelentet meg.
1993-tól 1998-ig képzőművészeti műsorokat szerkeszt az MTV-nél.
1994-től a Belvárosi Művészek Társaságának alapító tagja.
1995-től a Magyar Festők Társaságának alapító tagja és ügyvezető alelnöke, majd
2002-től elnöke. A Vízfestők Társaságának tagja.
1966 óta kiállító művész (29 önálló kiállítás); ’69-től a MAOE (Művészeti Alap) tagja. –
1991: 1956-os Emlékérem;
1999: Munkácsy-díj; Simsay-díj.

kováts albert

Duguláselhárítás, 2018.
80 x 60 cm, akril, farost

kováts albert

Újságkép L. 2008.
70 x 50 cm, farost, újságpapír, ragasztás, tus, akril

kováts albert

Képregény, 2008.
70 x 50 cm, farost,újságpapír, ragasztás, tus, akril

laukó pál

képzőművész

A festés útján a Csontváry kiállítás indított el, lenyügözött képeinek
szuggesztívitása .
Megismerkedhettem HINCZ GYULA festőművésszel, a 60-as, 70-es
években rendszeresen látogathattam műtermét, az ő révén jutottam el
Zebegénybe a Szabadiskolába, szellemisége nagy hatással volt rám.
Tovább képeztem magam a Pomázi Bauhaus Festőiskola és a Képépítő
Stúdió tagjaként.
Alapító tagja voltam a Balatonfűzfői Művésztelepnek, rendszeres résztvevője vagyok alkotótáboroknak:
Felsőtold, Tiszaliget, Alsópáhok, Ercsi , Gárdony, és a közelmúltban, Ábrahámhegy.
Rendszeres résztvevője, szervezője vagyok a Budapesten és a Dunakanyarban élő képzőművészek
kiállítás sorozatának -idén lesz a kilencedik alkalom- .
Mesterem Szkotniczky Péter festőművész, akitől a szakmai alapokat tanultam, kompozíció, színtan, stb.
Péter nagy hangsúlyt fektetett az akvarellfestésre, a lazúrok alkalmazására .
Szakmai továbbképzésemben jelentős szerepe volt Székács Zoltán festőművész előadásainak,
bemutatóinak, kreatív képbírálatainak .
Tagja vagyok: Magyar Festők Társasága, Fővárosi Festő Stúdió, Országos Képző és Iparművészeti
Társaság, Újpesti Művészek Társasága, Kortársak festőcsoport.
Pályázok, részt veszek országos pályázatokon:
JEL -JELBESZÉD, KECSKEMÉT ARCAI, A SZÁMŰZÖTT PARKJA, FEHÉR KÉPEK , ÁLOM,
KARÁTSONY GÁBOR EMLÉKEZETE, HONORATUS KODÁLY ZOLTÁN
Néhány csoportos és egyéni kiállítás :
Kepes Intézet Eger, CSILI MÜVHÁZ. VEGYTERV KLUB, PATAKI MÜVHÁZ, GÉS GALÉRIA, ERCSI
KÖZÖSSÉGI HÁZ, PARTNER GALÉRIA, TÁR-LAK SZALO, MAGTÁR GÁRDONY, ÚJPEST GALÉRIA,
BENCZUR HÁZ, BMK GALÉRIA, JÓZSEFVÁROSI GALÉRIA, VÁRMEZŐ GALÉRIA, MAZART GALÉRIA,
VÁROSI GALÉRIA SZIGETSZENTMIKLÓS, MÜSZI, KECSKEMÉTI KULTURÁLIS és KONFERENCIA KÖZPONT

laukó pál

Templom, 2017.
65 x 50 cm, vegyes technika

laukó pál

Ablak, 2017.
32 x 25 cm, vegyes technika

laukó pál

Kápolna, 2017.
90 x 40 cm, vegyes technika

lonovics lászló

képzőművész

1951-ben született Békéscsabán.
Iskolai végzettség:
Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szak
Magyar Iparművészeti Egyetem vizuális és környezetkultúra
multimédia szak
Tagság szakmai szervezetekben:
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
Magyar Elektrográfiai Társaság
Magyar Festők Társasága
Nemzetközi Kepes Társaság
1994-től 2017-ig a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, amely a
Békés megyei hivatásos képző- és iparművészek egyesülete.
Művészeti tevékenység:
Műveivel 1976 óta rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi kiállításokon,
művészeti szimpóziumokon és művésztelepeken.
A hetvenes évek második felében sík konstruktív stílusú táblaképeket festett, és szitanyomással sokszorosított grafikákat is készített.
Ezt követően kezdett a fénnyel történő kifejezés lehetőségeivel foglalkozni. Egyéni kifejezésmódját
ebben az időszakban sikerült kialakítani leginkább. E munkái készítéséhez felhasználja a fotózást is,
és fényrajzait szitanyomással sokszorosította.
A 90-es évek második felétől foglalkozik számítógépes grafikák készítésével. Ezzel a technikával
készített grafikáinak témája továbbra is a fény. Az utóbbi tíz évben a számítógépes grafikák készítésével párhuzamosan fest.
Alkotó munkájától elválaszthatatlan művészet pedagógiai tevékenysége.
1991-től főiskolai oktató, jelenleg a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának docense.

lonovics lászló

A rend születése II., 2017.
számítógépes grafika

lonovics lászló

Érintkezés 7., 2016.
Számítógépes grafika

lonovics lászló

Érintkezés 8., 2016.
Számítógépes grafika

abd a. masoud

képzőművész

1963-ban született Ammanban, Jordániában, 1984 óta él Bécsben
1987-ben a bécsi Webster Egyetemen szerzett diplomát.
1989-ben szitanyomással foglalkozott, e közben grafikai és tipográfiai
tanulmányokat folytatott.
1994-től fából készült antik szobrokat és bútorokat restaurált.
Autodidaktaként megtanulta a faszobrászatot, a kalligráfiát és a festést.
Sok művésszel össze barátkozott, akik segítették a szakmai tudás megszerzésében. A festészet vonzotta leginkább és ahogy egyre jobban megismerte a szakmát, kialakult saját művészi stílusa. 2008ban megalakult a Rearte Galéria, mint nonprofit alapítvány, melynek célja az ismert és ismeretlen
művészek munkáinak bemutatása Bécs-Ausztria exkluzív és reprezentatív helyszínein.
TAGSÁG
Jordanian Plastic Artist Association
Austrian association of professional art
International Association of Art IAA – AIAP
President of the Global Calligraphy Vienna
PROJEKTEK
2014 június – Szlovák Művészet Bécsben.
2013 június – a Bolgár Kulturális Hét Bécsben.
Az Austrien Association of Professional Art 100 éves jubileumának választmányi tagja.
2012 június – az Egyiptomi Hét Bécsben.
2011 június – a Magyar Kulturális Hét a Rearte galériában.
2010 június – a Jordán Kulturális Hét „összejövetele” Bécsben.
2008-ban létrejött a Rearte Gallery mint nonprofit alapítvány.
Sok sajtócikk megtalálható a http://www.rearte-gallery.at/press.htm címen.
Számos kollektív és egyéni kiállítás: Ausztria, Bulgária, Egyiptom, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Szlovénia, Svájc, Törökország és Jordánia.
Mint szabadúszó kalligráfiát oktat.

abd a. masoud

Palatábla I. minkét oldal
50 x 30 cm, festett fa

abd a. masoud

Palatábla II. minkét oldal
50 x 30 cm, festett fa

abd a. masoud

Ferde
2014, papirmassza, drót (nincs kiállítva)

Mózes katalin

képzőművész

Született Felsőgöd, 1951.
Tanulmányok:
1967-72 Ferenczy István Képzőművész Kör, Budapest
Szakmai egyesületi tagság:
1976-87 Fiatal Képzőművészek Studiója;
1994-96 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége;
1996- Magyar Festők Társasága; 1999- Magyar Alkotók Országos Egyesülete
Egyéni kiállítások 2000 óta:
Budapest (Turcsányi Antallal); Pintér Sonja Kortárs Galéria, Budapest; 2005 Pulchri Studio, Hága,
Hollandia (Ganczaugh Miklóssal, Kováts Alberttal, Turcsányi Antallal);
2005 Nyitott Műhely Galéria, Budapest; 2006 HÍD Dunántúli Vizuális Műhely, Nagykanizsa;
2006 Arnolfini Archívum, Szigetszentmiklós; 2006 Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest;
2007 AulichArt Galéria, Budapest (Makó Judittal, Rajnai Mónival); 2007 Római Magyar Akadémia,
Olaszország (Kohner Idával, Ország Lilivel, Alessandra Giovannival, rendezte S.Nagy Katalin);
2009 Arnolfini Archívum, Szigetszentmiklós; 2011 Klauzál13 Galéria, Budapest;
2014 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Budapest (Diana Sophrinnal, Kováts Alberttal)
2015 „Fekete képek”, Artézi Galéria, Budapest (Kováts Alberttal)
2015 „Műterem az emeleten”, Nagy Gyula Galéria, Lovas
2016 „Múló idő”, Izraeli Kulturális Intézet, Budapest
2018 Art Café Galéria, Budapest
1997 óta több alkalommal kaptam csoportos kiállításokon díjakat.
Munkáim megtalálhatók hazai és külföldi magán- és közgyűjteményekben.

mózes katalin

Ünnep, 2018.
44.5 x 34 cm, olaj, farost

mózes katalin

Eros, 2018.
44.5 x 34 cm, olaj, farost

mózes katalin

1926. Ünnep II, 2018.
44.5 x 34 cm, olaj, kollázs, farost

Németh dóra

képzőművész

Született 1984 Budapest
Szakmai tapasztalat
2013-2014: grafikus – Learning Port, Kuala Lumpur, Malajzia
2011-2015: Grafikus - Vidanet Zrt
2008-2010: 2D/3D grafikus - ALEAS Group Kft
2008 óta: szabadúszó grafikus
Workshopok és kiállítások:
2018: They Came From Planet Rainbow Sparkles 2, csoportos kiállítás, Clutter Gallery, Beacon, NY
2013: Egyszer Együtt, csoportos kiállítás, Artézi Galéria
2013: Csoportos kiállítás, Bakelit Multi Art Center
2012: Hello Wood workshop, Magyarország
2010: Csoportos kiállítás, Budapest Design Hét
2010: Zsennye International Design Workshop, Hungary
Tanulmányok:
2011: Odder Hojskole, Dánia (grafika, fotó)
2008: IMMI – Nemzetközi Multimédia Intézet,
3D Studio Max tanfolyam
2002-2008: BME Gépészmérnöki kar - Okleveles ipari termék- és formatervező mérnök szak.

németh dóra

Fishing, 2015.
30 x 21 cm tus, papir

németh géza

képzőművész

Szakmai életrajz
1944-ben születtem Rákoshegyen.
1962-ben a Képzőművészeti Gimnáziumból ideológiai okokból eltanácsoltak
1969-ben építész diplomát szereztem
1979-ben Művészeti Alap tagja lettem
1982-ben megalakítottam az ARS UNA Művészeti Alkotóközösséget.
1985-ben meghívással New Yorkba utaztam, ahol az
Ariel Galéria tagja lettem és több önálló kiállításom volt,
1987-ben megnyertem a Világbank nemzetközi pályázatát.
1987-88 további egy év Washingtonban New Yorkban,
50 képből álló önálló kiállítás a Világbankban.
1994 létrejött az Arthis Alapítvány és Könyvkiadó.
2001-2002 Róma, tanulmányút majd
2002-2003 ismét New York, ahol 2003 tavaszán önálló kiállításom is volt.
Önálló kiállításaim voltak New Yorkban, Washingtonban, Arizonában,
Bécsben, Moszkvában, Rómában, Párizsban és a legtöbb Budapesten.
2012 -ben a Rearte Gallery tagja (Bécs, Austria) lettem.
2013-tól az Artézi Galéria művészeti vezetője vagyok.
Tagja vagyok:
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének,
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének,
Magyar Festők Társaságának,
Magyar Szépmíves Társaságnak

németh géza

Tengerpart, 2014–18.
100 x 100 cm, akril, farost

németh géza

Vágy, 2015–18.
100 x 100 cm, akril, farost

németh géza

Szalmakrisztus, 2015.
100 x 100 cm, akril, farost

orvos aNdrás

képzőművész

1939 augusztus 27-én született Békéscsabán.
1963-ban végzett az Iparművészeti Főiskolán.
1963-77-ig rajztanár
1969. No1 művészcsoport alapítója
1971-73 Balatonboglári Kápolnatárlat szervezője, résztvevője
1986 óta a váci Alkotóház műtermében dolgozik
Számtalan egyéni és kollektív kiállításokon vett részt.
„egyedi és különleges virágmotívumokon alapuló
alkotásokat kiérlelő művészi pályája elismeréseként”
2016-ban a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetést kapta
orvosart@gmail.com
http://orvosatelier.gsh.hu
06 70 240 5908
műterem: Vác, Eötvös u. 16.

orvos andrás

TROMPE L’OEIL 1., 2018.
70 x 70 cm, olaj, vászon

orvos andrás

TROMPE L’OEIL 2., 2018.
70 x 70 cm, olaj, vászon

orvos andrás

VIRÁG ÉS KÖRNYEZETE, 2018.
70 x 70 cm, olaj, vászon

sinkó istván

képzőművész

Képzőművész, a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola festőtanára,
múzeumpedagógus, művészeti író.
Önálló kiállítások: Budapesten: Dorottya Galéria, Duna Galéria, Vigadó
Galéria (2 ízben), Bartók 32 Galéria, Vizivárosi Galéria, FMK,
FMS Galéria, Budapest Galéria, Ráday Galéria. Pataky Galéria, Artszem Galéria, Vizivárosi galéria
(2 ízben). Galéria IX., Arte Galéria, Symbol Galéria, Új-lipótvárosi Galéria.
Vidéken : Székesfehérvár, Szekszárd, Szeged (3 ízben), Kecskemét, Kazincbarcika , Balassagyarmat.
Veszprém, Szob, Múzeum, Salgótarján, Múzeum, Sárvár, Múzeum, Orosháza.
Külföldön : Passau (NSZK), Miami (USA), Bruxelles (BELGIUM), Ottawa, (Kanada).
Minden jelentős hazai csoportos tárlaton szerepeltek munkái.
Több díjat nyert hazai pályázatokon (1984 -85 Stúdió díj,1999 festészeti különdíj, Szigetszentmiklós)
2006 Ezüstgerely Pályázat, II. díj
Számos hazai és nemzetközi közgyűjteményben találhatók munkái
(Többek közt: Magyar Nemzeti Galéria, Horváth E. Múzeum Balassagyarmat, Hermann O. Múzeum ,
Miskolc, István király Múzeum Székesfehérvár ,Városi Múzeum Poznan (Lengyelország ), Zsidó Múzeum, Kecskeméti Képtár, Salgótarjáni Múzeum, Sportmúzeum, Országos Evangélikus Múzeum,
KOGART Gyűjtemény
Öt köztéri munkája valósult meg Budapesten és vidéken

sinkó istván

Hasadás (a Kárpit ) I. 2018.
50x40 cm, akril, vászon

sinkó istván

Hasadás (a Kárpit ) II. 2018.
50x40 cm, akril, vászon

sinkó istván

Hasadás (a Kárpit ) III. 2018.
50x40 cm, akril, vászon

szemethy imre

grafikusművész

Szakmaiéletrajz
1945-ben születtem Budapesten.
1971-ben végeztem a Képzőművészeti Főiskola sokszorosító
grafikai szakán,
1972–1975 között Derkovits–ösztöndíjas voltam.
1977-ben Munkácsy-díjat kaptam.
1983-ban elnyertem a Miskolci Grafikai Biennálé nagydíját.
1986-ban lettem a Magyar Népköztársaság érdemes művésze.
2000-ben megkaptam a Salgótarjáni Rajzbiennálé fődíját.
2004-ben a Magyar Köztársaság Kiváló művésze kitüntetésben részesültem.
2008-ban életmű-díjat kaptam a Miskolci Grafikai Biennálén
1993 óta vagyok a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja.
Illusztrációimmal többször nyertem díjat a Szép Magyar Könyv versenyein.

szemethy imre

Cserépvilág, 2018.
50 x 70 cm, akril, fatábla

szemethy imre

Kertmozi, 2018.
50 x 80 cm, akril, fatábla

szemethy imre

Piramis, 2018.
50 x 75 cm, akril, fatábla

tenk lászló

képzőművész

Nagybányán születtem, 1943-ban. Folytathatnám mikor, hol, miként éltem?
Helyette: Legkedvesebb íróim: József Attila, Dosztojevszkij, Faulkner.
Zenében: Bach, Sztravinszkij és Bartók műveit, Beatles és Elton John lemezeit kedvelem.
Számon tartom Béjárt-t és Brook-ot.
A film király: Fellini, a szobrászaté: Michelangelo, a festészeté: Csontváry. Mesterem
Bernáth Aurél volt.
A festészetet az önismeret és a világ megismerése eszközének tekintem. A világ csúf
épület. Kusza eszmék csapnak össze, félelmetes perspektívák nyílnak. A közöny, a törtetés - hasznos tulajdonságok, a szenvtelenség - objektívitás, a handabanda - egészséges
indulat, a kiagyaltság - szerkezet, a szirup - mély érzelem.
Pusztul a természet, redukálódnak a kapcsolatok, odvakban, pótszereken élünk, nem ismerjük meg egymást. Gyerekek nőnek fel szülők nélkül, szülők öregszenek öröm nélkül,
öregek halnak meg részvét nélkül.
Ebből a világból veszem a követ, hogy újra-építve jobb legyen. Köveim: arcok, virágok,
mozdulatok, tárgyak, utcák, hangulatok, csak a kötőanyaga más, a szeretet.
Barátkozván a korszerűtlenség vádjával, ajánlom figyelmükbe munkáimat.

tenk lászló

Fák és boglya, 2017.
95 x 95 cm, olaj, tempera, farostlemez

tenk lászló

Ha hó, 2014.
100 x 70 cm, olaj, tempera, farostlemez

tenk lászló

Lépcsős üdvözlet, 2017.
95 x 95 cm, olaj, tempera, farostlemez

török gábor

tervezőgrafikus, képzőművész

Török Gábor (Békéscsaba, 1960.08.19.)
tervezőgrafikus, képzőművész és animációs szakértő
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1991-ben, majd ugyanitt
posztgradualis képzés keretében 1994-ben diplomázott.
Mesterei Zelenák Crescencia, Molnár Kálmán és Felsmann Tamás voltak.
Leginspiralóbban Bráda Tibor Munkácsy-díjas festő és üvegtervező művész munkássága hatott rá.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.
A Magyar Festészet Napja Alapítvány titkára
Animációs és videós alkotói munkásságát 1996-2010 között a Duna Televízió arculatért felelős tervezőgrafikusaként teljesíthette ki. Feladatai közé tartozott a csatorna műsorainak grafikai megjelenésének kialakítása, úgy mint főcímek, illusztráló animációk, CD, DVD borítók, plakátok formájában.
Alkotói profilja
Fő kutatási területe az időmérő felületek, óraszámlapok analógiája révén attraktív, újszerű látványok, műtárgyak kialakítása. Ezek pseudo tárgyak, amelyek mechanika nélküli faliórákra, lábas-órákra hasonlítanak, azok átlényegített, immár funkciójára csak esztétikai mivoltában utaló
műtárgyakat hoz létre.
Kiinduló eleme a római szám tipográfiai formájának sokféle megjelenítése. Fellelhető bennük a
XII-III-VI-IX római számjel vagy a rájuk utaló a negyedekre felosztó tengelyek mentén valamilyen
grafikai utalás.
E tapasztaltok hatására eljutott a Typo-paintnek nevezett, a tipográfia és a festészet egyfajta ötvözetének lehetőségéhez. Ebben a műfajban a betűkarakterek beépítése a kompozícióba egyrészt esztétikai értéket, másrészt szerkezeti stabilitást ad a képnek. Az egyedileg tervezett betűt vagy annak
részletét inkább jelként kezeli, a karaktereket meghatározott szerkesztő elveik, szabályaik szerint
alakítja át és fűzi egybe megfelelő formai kapcsolatokat keresve.
Alkotóként szívesen ábrázol még húros hangszereket, vagy azok részleteit. Egy ilyen tárgynak lelke
van, látványa ugyanúgy tud örömet, vidámságot, de drámát is sugallni.

török gábor

Labyrinth, 2018.
80 x 60 cm, akril, farost

török gábor

Üzenet a generációknak, 2018
70 x 50 cm, akril, karton

török gábor

Ötödik elem, 2013.
60 x 60 cm, olajpasztel, farost

turcsán miklós

képzőművész

1944 szeptember huszonnegyedikén születtem Szil községben,
Szombathelytől 60 km-re.
Apai nagyszüleimet a felvidékről űzték el szülőföldjükről a trianoni döntést követően. Génjeimben hordozom apai nagyanyám habán vérvonalát. A habánok köztudottan tehetséges keramikusok és kézművesek
voltak. Anyai részről nagyapám rendelkezett Isten áldotta tehetséggel.
Portrékat, tájképeket festett kedvtelésből, mert sajnos anyagi helyzetük
nem engedte, hogy az Akadémián folytathasson tanulmányokat. Ennyit a genetikailag rám örökített
festészet irányába való indulásomról.
Legkorábbi emlékeimet felidézve, még nem jártam iskolába, amikor kedvelt játékaim közé tartozott,
hogy színes üvegcserepeket gyűjtögettem, és ezeken keresztül órákon át a színeket váltogatva nézegettem a varázslat által megváltozott világot.
1963-ban érettségiztem budapesti Képzőművészeti Gimnázium Török Pál utcai épületében.
1965-69-ig A Képzőművészeti Főiskola festő szakán Fónyi Géza irányításával gyarapítottam festő
mesterségbeli tudásomat. Szerencsére még Barcsay Jenő anatómiai leckéit is hallgathattam. Szeretettel és tisztelettel emlékszem rá oly sok év eltelte után is.
A XX. század gyermeke vagyok. A naptár szerint már a XXI. század éveit számoljuk, én mégis
magammal hurcolom a számomra még lezáratlan, megoldatlan múlt századi problémákat, feleletre
váró kérdésfeltevéseket.
Pályakezdő éveimben megbélyegző jelzőnek számított, ha valaki, mint én is a „kísérletező” kiszámíthatatlanok gyanújába keveredett, a másként gondolkodás és az útkeresés bűnébe esett. A járatlan
utakra tévedt kereső, kísérletező szellemi magatartás bűn volt a hatalóm képviselőinek szemében.
Mostanra örülök, hogy még mindig pályakezdőnek érezhetem magam, és az önmagamra találás
buktatókkal teli útját járom alkotó mindennapjaimban. Az az érzés éltet, hogy képes vagyok még
napról napra megújulni, nem esek a szellemi bezárkózás csapdájába, talán sikerül elkerülnöm az
önismétlés megbocsáthatatlan bűnét.
A születő művek esztétikai örömszerzés mellett értelmező, vigasztaló szerepet is kell hogy betöltsenek. Egyfajta küldetés a művész feladatának beteljesítése: örülök hogy részese lehetek képeim
révén az álmok megvalósulásának.
Tapasztalatból azt is tudom hogy a lélek megőrzi gyermeki frissességét, csak a test állapota jelzi
a múló éveket. Abban reménykedem, hogy végül bölcsebbé válok, és ezzel arányosan képeimen is
tükröződik majd a leegyszerűsödött, csak általam megvalósításra váró festői igazság kifejeződése,
melyre életemet áldoztam.

turcsán miklós

Kegyelmi állapot, 2018.
80 x 55 cm, olaj, vászon

turcsán miklós

Anamnézis I., 2018.
40 x 50 cm, olaj, vászon

turcsán miklós

Anamnézis II., 2018.
42,5 x 64 cm, olaj, vászon

alapító tagok
2013.
Németh géza
orvos andrás
Szemethy imre
kecskeméti kálmán

GALÉRIA

A galéria kiállításain 5 év alatt bemutatott művészek
Abd A. Masaud
Adorján Attila
Alföldi László
Ali Kianmehr
Almásy Aladár
Alojz Konec
Christa Bramböck
Csíkszentmihályi Róbert
Deák Ilona
Dienes Gábor
Elisabeth Lehoczky
Erna Ferjanič
Fekete István
Földi Péter
Fürjesi Csaba
Gaál József
Gábos József,
Garay Nagy Norbert
Gazdag Ágnes
Gerzson Péter
Gyulai Líviusz
Horváth László Xavér
Húber András
Jószay Zsolt
Juhász Sándor
Kárpáti Tamás
Kecskeméti Kálmán

Kelemen Katalin
Kis Sándor Lajos
Koltai-Dietrich Gábor
Kondor Béla
Kovács Péter
Kovács Tamás
Kováts Albert
Kováts Borbála
Ladányi Imre
Láng Eszter,
Laukó Pál
Lehotka László
Lieber Erzsébet,
Lonovics László
Lóránt János Demeter
M Novák András
Magyar János
Marko Krvina
Mohamed Azzam
Molnár Iscsu István
Molnár László József
Mózes Katalin
Németh Árpád
Németh Dóra
Németh Géza
Orvos András
Óvári János

Pásztor Gábor
Pataki Ferenc
Rékassy Csaba
Sinkó István
Somogyi Győző
Stefan Brezovnik
Sváby Lajos
Szabó Tamás
Szabó Vladimir
Szalay Lajos
Székelyi Kati,
Szemethy Imre
Szentgyörgyi József
Szkok Iván
T. Horváth Éva
Tamási Gábor
Tenk László
Thury Levente
Tornay Endre András
Tóth Angelika
Tóth Menyhért
Török Gábor
Tumbász András
Turcsán Miklós
Turcsányi Antal
Ujházi Péter
Zalubel István
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