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  két, egymástól távol álló művészeti ágazat, a térbe illesztett és a síkba transzponált művek 
által megrajzolódó, látszólag egymással ellentétes alkotói világok tárulnak elénk karajz anna 
üvegművész és németh géza festőművész eme soroksári kiállításán. az összekötő kapocs 
mintha csupán egy külsődleges jegy lenne: mindketten kétszólamú kollekcióval jelentkeznek. 
ám van egy fontos, a tartalmi szférákban rejtező összekötő kapocs is az üvegművész és a fes-
tőművész műegyüttese között.
a soroksári galéria ’13 tárlatain vissza-visszatérőn bemutatkozó karajz anna üvegművész mi-
nimalista szemléletű, szabályos, geometrikus alakzatok higgadt rendszerébe foglalt, a hidegen 
megmunkált, sík üveglapokból ragasztott üvegplasztikák mellett növényi organizmusokat, leg-
inkább virágkelyheket idéző, meghajló palástokkal megformált dekoratív kompozíciókat sora-
koztat fel. mindkét műcsoport lényegi kifejező-, ható-, illetve mű-atmoszféra-teremtő eleme a 
transzparencia, a fénnyel való átitatottság, a fényhatások által indukált tűnékenység, a talányos 
illuzionizmus. a kompozíciókon vissza-visszatérő motívum a kis gömbforma, amely a térgeo-
metrikus formáción túlmutató, súlyos szimbolikus tartalmakat hordozó mű-alkotóelem.
németh géza festőművész – aki a múlt század hatvanas-hetvenes évtizedfordulója óta van jelen 
alkotásaival a magyar és a nemzetközi művészet színterein – e fellépésével a nyolcvanas évekre 
– a new yorkban zajlott termékeny alkotóperiódusára –, és az ezredforduló éveinek munkássá-
gára tekint vissza két tematikus csoportba rendeződő alkotásaival. akrillal vászonra rögzített 
kompozícióival misztikus jelleggel áthatott tájlátomásokat és furcsa lényszerűségeket megra-
gadó jelenéseket, valamint groteszk szemlélettel jellemzett emberi figurákat, illetve bábszerű 
alakokat – és ironikus szemléletű önarcképeket – szembesít műveinek befogadóival. németh 
géza közép- és nagyméretű képein végső soron felismerhető és beazonosítható motívumok: 
valóságelemek és figurák körvonalazódnak, jelennek meg a maguk illanékony konkrétságában, 
és aztán szerte is foszlanak, absztrakcióvá szublimálódnak – ha nem is formailag, de tartalmi 
vonatkozásokban, a jelentések szintjén mindenképpen. 
vagyis karajz anna üvegművész és németh géza festőművész műegyüttese, az ezúttal közö-
sen közönség elé tárt kollekciója által kikristályosodó felismerések a dolgok tüzetes, elmélyült 
szemlélésének szükségességére figyelmeztetnek és ösztönöznek – a konkrétnak, a valóságos-
nak tűnő dolgokéra, amelyek tanulmányozásuk során mintegy észrevétlenül megfoghatatla-
nokká válhatnak. 

                                                                                                      wehner tibor
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karajz anna
üvegműves

s z a k m a i  é l e t r a j z

1947-ben születtem sárospatakon.
itt végzett tanulmányaim során kezdtem rajzolni-mintázni, 
Debreczeni zoltán művésztanár segítségével, irányításával.
érettségi után a Hollóházi porcelángyárban porcelánfestőként, 

majd Budapesten az iparművészeti múzeumban működő műtárgymásoló műhelyben klasszi-
kus habán kerámiák készítőjeként dolgoztam.
vizuális készségemet, kreativitásomat szakkörökben, önképzőkörökben igyekeztem töké-
letesíteni. ezidőben kezdett foglalkoztatni az üveg, mint az önkifejezés, alkotói tevékenység 
alapanyaga.
próbálkoztam ismert – és általam kikísérletezett – technikákkal, festettem, égettem, ro-
gyasztottam, ragasztottam, hajlítottam.
a kísérlet – reményeim szerint – ma sem ért véget. ennek az igen sokoldalú anyagnak próbá-
lom új és még újabb megjelenési formájával kifejezni magam.

Önálló kiállítások 
 1999. galéria’13 soroksár
 1999.  Helyőrségi klub tapolca
 1999.  városi művelődési Ház Balatonlelle
Csoportos kiállítások
 1989.  Főv. művészeti Fórum (iparművészeti múzeum) i. díj
 2000. iparművészeti múzeum Bp.
  „az évezred kézműves remekei”
  iparművészeti kategória különdíj
 2000.  vigadó galéria Bp.
  „az évezred kézműves remekei”
 2002.  galéria’13 soroksár
 2006.  kortárs enteriőr Debrecen
 2007.  galéria’13 soroksár
 2011.  széchenyi Ferenc tájmúzeum ebes
            2019.     galéria’13 soroksár



németh géza
képzőművész

s z a k m a i  é l e t r a j z

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 világbank washingtoni központjában.
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.
2018-ban a t-art alapítvány különdíját nyertem el.
2019. galéria’13 soroksár
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németh gézanew york–new york

szárnyak
akril, vászon,  91x153 cm, 1986.



gÖmB
24x14x10 cm
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németh gézanew york–new york

HUllám
akril, vászon,  91x102 cm, 1986.



rejtve
35x35x15 cm

karajz anna  rétegek–layers



németh gézanew york–new york

ikrek
akril, vászon,  111,8x91,5 cm, 1986.
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áDám almája
36x36x20 cm



németh gézanew york–new york

Fintor
akril, vászon,  101,6x81,3 cm, 1985
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kapU i.
24x19x8 cm



németh gézanew york–new york

HasaDás
akril, vászon,  127x183 cm, 1988.
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aBlak
15x15x15 cm



németh gézanew york–new york

a Fény íve
akril, vászon,  124x177,8 cm, 1987.
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HasáB ékkel
14x14x11 cm



németh gézanew york–new york

kolostor
akril, vászon,  121,9x182,9 cm, 1988.
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Bezárva
18x18x6 cm



németh gézanew york–new york

klaUn
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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Hinta
16x16x9 cm



németh gézanew york–new york

FaUn
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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kapU ii.
23x18x7 cm



németh gézanew york–new york

meDitáció
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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levél
24x16x8 cm



németh gézanew york–new york

szamUráj
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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spirál
18x18x17 cm



németh gézanew york–new york

szinpaD
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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tál
23x45x45 cm



németh gézanew york–new york

táncoló angyal
akril, vászon,  100x150 cm, 2002.
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