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Az Artézi Galériában 2018 tavaszán Önarcképek, őszén tükör címmel 
rendeztünk kiállítást a mostani műterem kiállításon is szereplő kép-
zőművészek munkáiból. reményeink szerint a három bemutató kap-
csolódik egymáshoz. Akár triptichonnak is nevezhetném, kölcsönözve a 
három táblából összeszerkesztett szárnyas oltárt, vagy ahogy emlegetik, 
a három részre tagolt műveket (például Puccini három egyfelvonásos 
operáját). 
A műterem a képzőművész munkahelye, személyes tere, így természetes, 
hogy a festmények, szobrok iránt érdeklődők figyelmét vonzza alkotó és 
alkotásának kapcsolata, a hely, mely szülőszobája a műnek. Akárcsak az 
önarcképek, amelyek a modern művészetben is láttatják létrehozójuk 
identitását, személyiségük változásait, önelemzéseiket. A kortárs képi 
nyelv pluralizmusa határtalan, áttöri a műfaji kötöttségeket és megta-
lálja a módját, hogy újrateremtse a több száz éves önarckép és műterem 
tematikát.
Az európai művészettörténet legismertebb és sokak szerint legjelen-
tősebb műterem festménye az ikonikus vermeer A festészet allegóriá-
ja (1573, Bécs, Kunsthistorisches museum). Nincs arra lehetőség, hogy 
akárcsak felsorolásszerűen hivatkozzam a téma kiemelkedő műveire, 
de néhány meghatározó, a képzőművész  társadalmi szerepének válto-
zását jelző, allegorikus művet mégis megidézek: Courbet: A festő műterme 
(1855), manet: reggeli a műteremben (1868), Csók istván: műteremsarok 
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(1905). A 19. századi romantikus vagy historizáló atelier-képek után, 
a 20. században már nem zsánerképek készülnek a környezet, a mun-
kaeszközök bemutatásával, hanem a lényeg a szimbolikus tér, a képi 
reprezentáció, a művész autonómiájának színtere, megnyilvánulása.
A kortárs magyar képzőművészetben is rendkívül sokféle megköze-
lítésben készültek műterem-festmények jelentésrétegek, technikai 
hordozók, formanyelv szerint (Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Csernus ti-
bor, Gruber Béla,  vojnich erzsébet, váli Dezső és így tovább). ezek az 
alkotások létrehozójuk univerzumáról vallanak, a műteremről mint 
meditációs színhelyről, munkahelyről, szerepazonosságról, önmeg-
határozásról, mikrokozmoszról. A műteremtés mágikus színhelyéről.
Ugyanez mondható el az Artézi Galériában 2019. novemberében lát-
ható kiállításról. Amikor felkértem a tíz képzőművészt a részvételre, 
hangsúlyoztam, hogy allegorikus kompozíciókat várok, nem zsáner-
képeket, nem a motívumok, az attribútumok a fontosak, hanem a szel-
lemiség, a megjelenítés mikéntje. Akárcsak az Önarcképek és a tükör 
címmel megrendezett bemutatkozásokon. Az Önarcképek kiállítás 
katalógusában részletesen bemutattam a kiállítók munkáit, a tükör 
kiállításon szereplők munkáiról a Képírásban is írtam a katalóguson 
kívül. szemléletük, tematikájuk, képi nyelvük nem változott az elmúlt 
évben, így felesleges volna műterem-értelmezésük kapcsán megismé-
telni ugyanazt. Az Artézi Galéria honlapján is olvasható róluk, és több, 
a galéria által szervezett  kiállítás online katalógusában is. (Alföldi 



lászló András, Gábos József, Húber András György, láng eszter, mol-
nár iscsu istván, mózes Katalin, Németh Géza, t. Horváth éva, turcsá-
nyi Antal, zsubori ervin.)
saját szakmai pályám a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején 
rendszeres műterem-látogatásokkal kezdődött – Anna margittól, Bá-
lint endrétől vaszkó erzsébetig, vilt tiborig. 2015-ben és 2016-ban 
az Arnolfini szalon esszéportálon jelent meg a műtermek sorozatban 
a szakmai utamat meghatározó nyolc művész műtermében tett láto-
gatásaim megidézése (a már említetteken kívül például Czimra Gyula, 
Gedő ilka, Korniss Dezső, schaár erzsébet személyes alkotói teréről). 
1969 és 1975 között 120 különböző életkorú, szemléletű, az akkor 
érvényes kultúrapolitikai kategóriák szerinti támogatott-tűrt-tiltott 
művésszel készítettem interjút. A műtermek ugyanúgy különböztek 
egymástól, mint azok, akikkel két-három alkalommal 10-12 órás, 
részletes életinterjúkat készítettem. tágasak voltak és szűkösek, zsú-
foltak és üresek, rendezettek és rendetlenek, kaotikusak és megszer-
kesztettek, határozottak és bizonytalanok, öntudatosak és karakter 
nélküliek. ez a tanulási, megismerési folyamat alapozta meg két és fél 
évtizedes művészetszociológiai tevékenységemet. A kilencvenes évek 
elején jó néhány építész- és fotós műteremben is dolgozhattam. érde-
kes lett volna elemezni a különbségeket és a hasonlóságokat a vizuális 
alkotások létrejöttének helyszínei alapján. 
A műterem téma tovább tágítható. Például jelentős a városképi sze-
repük és nemcsak olyan képzőművészeti központokban, mint Párizs 



(a Bateau-lavoir szerepe az avantgarde-ban), hanem Budapesten is, 
ahol az 1880-as évek óta folyamatosan panaszkodnak a művészek a 
műtermek hiányáról, és ahol mégis máig működnek fontos szereppel. 
1911 óta a százados úton 32 földszintes munkahely és lakóhely bizto-
sított szobrászoknak, festőknek (közülük néhány: medgyessy Ferenc, 
Kisfaludy stróbl zsigmond, mikus sándor, Czigány Dezső, Pór Berta-
lan). A Gellérthegy oldalában magasodik az 1903-ban épült kelenhe-
gyi úti későszecessziós műteremház, itt dolgozott iványi Grünwald 
Béla, rippl-rónai József, Czóbel Béla – hogy csak a magyar művészet 
legkiemelkedőbbjeit említsem. (A mai ott lakók közül pedig vojnich 
erzsébet és szűts miklós festőművészeket.) számos jelentős műter-
met sorolhatnék a Bartók Béla úttól a városmajor utcáig, ám a szá-
momra legkedvesebbel zárom: az 1913-14-ben épült, vi. kerület szív 
utca 42. alatti négyemeletes, későszecessziós bérház modernista, ha-
talmas műtermével. A szív utcai elemi iskolába jártam 1955-56-ban. 
Akkor kezdődött vonzódásom a műtermekhez, és tart máig – ahogy 
reményeim szerint ez a kiállítás is bizonyítja.

2019. október
 s. Nagy Katalin
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A történet vége - vége a történetnek (i.), 
papír, vegyes technika, kollázs, 35 x 70 cm. 2015-2019.



ALFÖLDI LÁSZLÓ AnDrÁS

A történet vége - vége a történetnek (ii.), 
papír, vegyes technika, kollázs, 35 x 70 cm, 2015-2019.
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K250
(Könyv, akril, akvarell, papíron és faroston) 40 x 30 cm, 2019.

GÁBOS JÓZSEF

A történet vége - vége a történetnek (ii.), 
papír, vegyes technika, kollázs, 35 x 70 cm, 2015-2019.



K292
(Könyv, akril, akvarell, papíron és faroston) 40 x 30 cm, 2019.
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Cím nélkül
Fa, textil, 40 cm, 2019.

HúBEr AnDrÁS GyÖrGy

K292
(Könyv, akril, akvarell, papíron és faroston) 40 x 30 cm, 2019.
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Cím nélkül
Fa, textil, 40 cm, 2019.
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Dream after drink of wine ii (travel with Dionysus)
CGD. papír, 2018.

LÁnG ESZtEr



Honvágy a paradicsomba
CGD. papír, 2018.
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mOLnÁr IScSu IStvÁn

műterem H1
kollázs, akvarell, 28 x 20 cm, 2019.



mOLnÁr IScSu IStvÁn

műterem B3
akvarell, ceruza, 225 x 30 cm, 2019.



Kinéz
Kollázs, fehér kréta, karton, 31 x 24.5 cm, 2019.

mÓZES kAtALInmOLnÁr IScSu IStvÁn

műterem B3
akvarell, ceruza, 225 x 30 cm, 2019.



tér
Olaj, akril, kollázs, szén, farost, 90 x 125.5 cm, 2019.
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éjszaka a Dunán
akril, farost, 100 x 100 cm, 2018.

némEtH GéZA

tér
Olaj, akril, kollázs, szén, farost, 90 x 125.5 cm, 2019.
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Felmutatás
akril, farost, 50 x 70 cm, 2019.
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mű-terem (ii.),
 függőleges tekercskép, vegyes technika, 85 x 132 cm, 2019.

t. HOrvÁtH évA

Felmutatás
akril, farost, 50 x 70 cm, 2019.
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mű-terem (iii.) 
függőleges tekercskép, vegyes technika, 68 x 161 cm, 2019.

t. HOrvÁtH évA



műtermem fantomja i.
akril, karton, 70 x 50 cm, 2019.

turcSÁnyI AntAL

mű-terem (iii.) 
függőleges tekercskép, vegyes technika, 68 x 161 cm, 2019.

t. HOrvÁtH évA



műtermem fantomja ii.
akril, karton, 70 x 50 cm, 2019.

turcSÁnyI AntAL



Poétikus absztrakció (Ady) #1H - Hommage  à Fajó János, 
elektrografika, vászon, 40 x 100 cm, 2019

ZSuBOrI ErvIn

műtermem fantomja ii.
akril, karton, 70 x 50 cm, 2019.

turcSÁnyI AntAL



Poétikus absztrakció (Ady) #1v - Hommage  à Fajó János, 
elektrografika, vászon, 100 x 40 cm, 2019

ZSuBOrI ErvIn



Poétikus absztrakció (Ady) #1v - Hommage  à Fajó János, 
elektrografika, vászon, 100 x 40 cm, 2019

ZSuBOrI ErvIn
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