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Posztmodern korban élünk és látható, hogy a stílusok és a 
technikák egymással keverednek. A festők térplaszikát csi-
nálnak, a textilművészek táblaképeket. Az absztrakt motivu-
mokról kiderül, hogy inkább túlságosan realisták az új fizika 
tükrében. A quantumfizika rámutat, hogy a világ egyszerre 
olyan, amilyennek látjuk, ugyanakkor teljesen más. A koráb-
bi stílus irányzatokon az idő túllépett
egyetlen érték maradt, a saját igazságunk keresése, ami le-
het szép, de lehet csúnya is, mert ha sikerül elkapni a valóság 
keskeny szeletét, az a csúnyát is széppé transzponálja.
Ezen a kiállításon 3 textilművész és 4 festőművész szerepel, 
de a műfaji besorolásnak komoly nehézségei vannak.

Németh Géza



Kelemen Katalin
kelemenkata17@gmail.com
1977-ben diplomáztam a Magyar Iparművészeti Főiskola textil szakán

Jelenem jelei  
266x85 cm. Pamutvászon, vegyes technika

Rejtjelek
160x160 cm. Pamutvászon, vegyes technika



Kelemen Katalin
1977 óta tagja vagyok a Művészeti Alapnak és jogutódjának a MAOE-nak és ui. a textilválasztmányban is tag
Legfontosabb díjam a 2014 márciusában kapott Ferenczy Noémi díj.

Trilógia 
 25x45 cm. Papír, kollázs



Kováts Albert
kovats.albert@gmail.com
1956 után a szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatójaként került börtönbe, 1959-ben szabadult.

Határjelek 
2014.  50x60 cm, akril

Szürkebarát
2011.  50x70 cm, vegyes technika



Kováts Albert
1966 óta kiállító művész (29 önálló kiállítás); ’69-től a MAOE (Művészeti Alap) tagja.
1991: 1956-os Emlékérem;  1999: Munkácsy-díj; Simsay-díj. 

Derűre ború
2014.  50x60 cm, akril



laukó Pál
bezsilla2@gmail.com
A festés útján a Csontváry kiállítás indított el, lenyügözött képeinek szuggesztívitása.

Van kiút?
2017. 90x40 cm, papírnyomat

Öszi táj
2017.  70x50 cm, papírnyomat

Sejtés és bizonyosság
2017.  80x100 cm, vegyes technika



laukó Pál
Mesterem SZKOTNICZKY PÉTER festőművész, akitől a szakmai alapokon felül akvarell-
festést is tanultam, Péter nagy hangsúlyt fektetett a lazúrok alkalmazására .

A tudós
2017.  70x50 cm, papírnyomat



Németh Árpád
apinemeth3@gmail.com
Tagja a MAOE-nak, a MKISZ-nek, a Magyar Festők Társaságának és az Új Szalon Váci Alkotóművészek Egyesületének.

Könnyűség
2019. akril, olaj, vászon 100x100 cm



Németh Árpád
Fontos szerepet szán a felületnek, a változatos eszközökkel megmunkált faktúrának, miközben 
rejtett tudattatalmak, szabad asszociációk jeleit helyezi el képein.

Őszi párák
2018. akril, olaj, vászon 100x100 cm



Németh Géza
art@gezanemeth.hu
1985-ben meghívással New Yorkba utaztam, ahol az Ariel Galéria tagja lettem és több önálló kiállításom volt.

Titokzatos tájak I.
2016. akril, vászon, 90x130 cm



Németh Géza
1987-ben megnyertem a Világbank nemzetközi pályázatát. 1987-88 további egy év Washington-
ban New Yorkban, 50 képből álló önálló kiállítás a Világbank Washington DC-beli központjában.

Titokzatos tájak II.
2016. akril, vászon, 90x130 cm



Orient Enikő
eniko.orient@gmail.com
A Magyar Iparművészeti Főiskolán diplomáztam /1982/mint  textiltervező.

PaX
2017. 20x20x20 cm plasztika

PaX
2017. 20x20x20 cm plasztika
(részlet)



Orient Enikő
Ars poeticám a látható és láthatatlan világ megjelenítése, szóljanak a természet vagy a lélek rezdüléseiről. 
évek során kristályozódott ki, és vezet a pályámon.

A Tér-idő mélysége
2017. 3 db 50x70 cm festett textil



..
e szabó margit
eszabomargit@gmail.com
1969-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola szövöttanyag, szőnyegszövő és gobelin szakán.

Cím nélkül
textil, vegyes technika

Cím nélkül
textil, vegyes technika



e szabó margit
1969-től tagja a Művészeti Alapnak, jelenleg a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
1983-tól tagja a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.

Cím nélkül
vegyes technika

Cím nélkül
textil, vegyes technika

Cím nélkül
textil, vegyes technika
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