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Kháron ladikja
2017 márciusában a Genezis című kiállításon kilenc művész mutatta be munkáit:
különböző értelmezését a teremtésnek, születésnek, eredetnek – a kezdeteknek. Akkor tavasz volt, most ősz, lassan evickélünk az év vége felé. A Genezis a zsidó-keresztény hagyományokhoz (Biblia) kötődik, a Kháron ladikja a görög-rómaihoz. Homérosztól Ovidiusig nagyon széles a merítés, és persze máig, hiszen a mai kultúrában is
szerteágazóan benne van ez az ókortól fontos szimbolikus történet.
	Kháron, az alvilág mogorva révésze szállította ladikján a holt lelkeket a Sztüx
(jelentése: visszataszító, undorító) határfolyón, mely kilenc kanyarulattal fut az alvilág mélyére, ahol Hádész, a holtak urának palotája emelkedik a mocsár közepén.
Sztüx a négy alvilági folyó egyike, eredetileg a varázserejű folyó istennőjének a neve
(olykor összetévesztik a másik határfolyóval, Akherónnal, aki az etruszkoknál arról
tesz tanúbizonyságot, hogy milyen utat jár be a lélek a test halála után). Kharón Erebosz, azaz az örök sötétség és Nüx, az éjjel fia, aki fizetséget kér szolgáltatásaiért,
azért, hogy az alvilág első állomásán átsegítse a halottakat. Ezért a görögök a halottak nyelve alá, más források szerint szemére oboloszt, pénzérmét helyeztek, nehogy
Kharón százéves bolyongásra késztesse a lelkeket. A túlvilágba jutott igazak Éluszionba (Elízium), a boldogok mezejére, a bűnhődésre ítéltek Tartaroszba, a Hádész alatt elterülő legsötétebb mélységbe jutottak. Kháron ladikjának útja egyirányú, az alvilágból,
pokolból nincs visszaút. Ám néhány ókori hősnek mégis sikerült. Aeneis, Thészeusz,
Héraklész, Orpheusz mégis rábírta Kharónt, hogy az ismeretlenben tett kalandozásuk
után visszavezesse őket a földi szférába, az életbe.
A képzőművészetben leggyakrabban az átkelés jelenetét idézték, örökítették meg,
amikor a révész átszeli az élők és a holtak birodalmát kettéválasztó folyót. A Sztüx
ábrázolásakor annak melankolikus, az őszt és az alkonyt idéző jelentése került előtérbe. Sok kaukázusi nép és a Kelet-indiai-szigetek őslakói csónakban temették halottaikat, így a korai sziklarajzokon a halálba átjutás hosszú útját rögzítették. Kharón
mezopotámiai megfelelője Urshanati, az etruszkoknál Charun. A ladik valójában

halálhajó a végzetes vízen, kilépés az időből, az utazás misztériumának szimbóluma,
egy másik világba átjutás. A Kalevalában is csónak visz Tuonelébe, a holtak országába.
Számos népi kultúrában a bölcső és a koporsó is hajó alakú.
„Navigare necesse est, vivere non est necesse” (Hajózni szükséges, élni nem.)
	Egy katalógus keretei között nincs lehetőség felidézni a művészettörténetből még a
legismertebb Kharón ladikja témájú műveket sem. Csak utalhatok a görög vázaképeken megjelenítettekre, ahol leginkább a magányos révészt örökítették meg ladikjában
állva. Kharón ladikja ott van Michelangelo Utolsó ítélet (1541) című freskóján is, tele
gomolygó testekkel, akiket a révész hatalmas botjával kerget ki csónakjából. A XIX.
század első felében a téma népszerű, nagyméretű művek készültek, amelyeken sok
ember tolong az erőteljes evezős körül és a mozgó, sodró vízben.
Ahogy a tavaszi Genezis kiállításon, most is annyi megközelítésben láthatjuk
Kharón ladikját, ahány művész a kiállításon szerepel. Technikai és műfaji értelemben
is sokfélék: olaj, akril, akvarell, elektrografika, ceruza, fa, papír, dobozkép, ahogy ez a
kortárs képzőművészetben szokásos.
Szemethy Imre rajzain (Kharón-miniatűrök) középütt a fehéren hagyott felület
maga folyó, a Sztüx, amely látszólag határozottan, egyértelműen választja szét a két
parton tülekedő, mozgó formákat. A legenda szerint az élőket és a halottakat. Csakhogy amennyire a többi alakzathoz képest jelentős méretű Kharón azonosítható, hosszú
csónakjával, a folyó mindkét oldalán hasonló formák, testek, lelkek, kevés közöttük,
amelyikre biztosan rámondható, hogy ember. Inkább antropomorfizált formák,
többségük inkább csak utal az anyagi valóságra. Kharón is arctalan, a tömeg is, alig
van néhány arcot mutató valami. Egyformaság a halálban. Az izgő-mozgó, ide-oda
ágazó amorf vonalak a mondandó hordozói, a téma ellenére is tele groteszk humorral,
játékossággal. Fekete-fehér grafika, Kharón testén és ladikján a víz kékje.
Németh Géza 2015-ben készült festménye, Kharón viszi a halott lelkeket a Sztüx
folyón adta ennek a kiállításnak a létrejöttéhez a kiindulópontot. A kép nagyobbik felét
a háborgó, hatalmas víztömeg többféle kékje tölti ki, amelyen a súlyos, zárt tömb a
szállítóeszköz. Ez már maga a pokol, aki ide bekerül, nem menekülhet. Szinte szétfeszíti a kompozíciót. Tulajdonképpen tengeralattjáró, fenyegető, agresszív támadó
eszköz is lehet, a vég eszköze. Lehet földöntúli kapszula, kozmikus jármű is, hiszen
sci-fi regényekben, filmekben gyakran jelenik meg így Kharón ladikja. És egyben
persze koporsó is, sírboltra és zártsága révén az anyaméhre is utalás. Élet és halál

elválaszthatatlanok. A Labirintus hérosztestű, madár- vagy állatfejű kék lénye akár
Kharón is lehet, Kharón-Minotaurusz, aki tudja, nincs más kiút a labirintusból, mint a
halál.
A nyugtalan, végzetes víz a háttere Turcsányi Antal triptichonjának (Kharón utasai
1–3.), tele mozgó, fehér kontúrvonalak közé zárt alakzatokkal, amelyek között tengeri
élőlények, csontok, elmosódott arcok, egyebek sűrű hálózata. Az első és a második
képen Kharón hatalmas alakja szinte szétfeszíti a kompozíciót, stabilan, megingathatatlanul áll csónakjában. Különösen a harmadik képen tele a felülnézetből láttatott szállítóeszköz, a színes, expresszív formák a halál misztériumának hordozói. A
három mű együtt akár hármas oltár is lehetne, hiszen áttételesen a pogány mondavilágon túl a keresztény szakralitáshoz is kapcsolódik.
	Víz, tükör a címe Kováts Borbála első látásra nonfiguratívnak tűnő sorozatának. Valójában a végtelenített víz tele van élő organizmusokkal és a civilizáció
hordalékával, szemetével, széttöredezett építmények maradványaival. Minél hosszabb és a részletekre irányuló képnézés során tárul fel a sokféle szimbolikus tartalmat hordozó forma (kerék, lépcső, háló, szem, mag, kis hajó stb.), az elágazó,
összekapcsolódó és magányos, semmibe vezető vonalak, formák sűrű szövedéke.
Hol a határ kint és bent, élő és halott között? Az első képen az egyszerre taszító és
vonzó zöldben alul egy íves fekete kapu talán a pokolba vezet, ezen kell átjutnia a
léleknek az örökkévalóságba vagy az örök sötétségbe. A harmadik képen a többi kép
kékjéhez, zöldjéhez, feketéjéhez képest az összeszövődő alakzatok okkeres rozsdabarnák, földszínek, itt lehet, hogy még az innenső parton vagyunk.
Gábos József fekete-szürke fehér triptichonjának címe – Honnan Hol Hova – lehetne kiállításunk mottója, hiszen a művek többsége ezt feszegeti. Ezen a képen a
felületen érzékelhető sötét gomolygás akár a víz szakadatlan buzgása, bugyogása,
változása is lehet. Elmosódott alakzatokkal van teli, amelyek voltak valaha valamik, ez itt a végállapotuk, valamiknek és a lehetséges metamorfózisuknak is vége.
A kilenc darabból álló és a kiállításon egy egységként látható Tepsi hamvainknak
sorozat címe bármilyen durván szókimondó, de a lényeget hordozza: így van vége
az ember létezésének. Egy tepsiben. Ezeken a műveken fekete tepsiben. Bennük
zömében amorf alakzatok, massza, mondhatni, a valamik és a semmik határán. Nyilvánvalóan alig van közük ahhoz, amit életnek mondunk, és leginkább fájdalmasan

és abszurdan mutatják meg, hogy lényegében fogalmunk sincs a halál mibenlétéről.
	Másként, de abszurd Molnár István Iscsu három Kharón ladikja, amelyből az első
kettőn a vízen lebegő, kígyózó szürreális valami lehet megkettőzötten a csónak, de
lehet bepólyált múmia vagy bebábozódott rejtélyes lény. A fekete-fehér ceruzaváltozat még kafkaibb hangulatú, mint a színes akvarell. Ezt a két, sűrűn átszőtt formát
választja ketté a fehér folyó. Az íves, a nagy formát körbezáró kontúrvonalakon kívül
az egymásba fonódó, sűrű szövésű, gomolygó lények több mindenre utalnak. A színes
változaton az egész háttér kék, a víz kiterjeszkedik. Itt viszont a kontúrokon kívüli
mélyedésekben és kitüremkedésekben mintha lombos fák, bokrok, mindenképp élő
organizmusok látszanának. A harmadik munkán egy szigorú építmény, háromszög a
fő forma, mint a piramisoknál. Benne a rácsos geometrikus szerkesztésben kamrák.
Lehet persze az alvilág kapuja vagy akár Hádész palotája, ahová átjutni igyekeznek az
előző két képen látható bizarr lények.
A geometrikus alakzatok T. Horváth Éva Pokoli út című képén is mintha az alvilág
belső tereire utalnának. Középütt egy határozott organikus forma válik ki a fekete
háttérből. Ez a mű központi motívuma aranyló négyzetben, talán egy mag, egy virág,
egy növény, az élet szimbóluma. Ugyanakkor egy trónus emeli ki az alig áthatolható
sötétségből. Hozzá törekszenek azok a formák, valamik, amik a kompozíció bal széléről
induló hosszú papírtekercseken láthatók. Mintha a Sztüx folyón egy irányba mozgó
testek-lelkek lenyomatai volnának. Ez a hol felemelkedő, hol lesüllyedő anyag a T.
Horváth Éva életművét ismerőknek óhatatlanul megidézi hosszú, többméteres vízszintes tekercsképeit, amelyeknek fő témája az utazás, élet és halál mibenléte. Erősen
absztrahált formában feszegeti ezt Tutaj a másvilágra című dobozképén, megtoldva a
mikor vagyunk kívül és mikor bent problémájával. A Charon ladikja (Rossz álom) című
mozgalmas művén sötét bárkába zárt fehér szellemlények. Mögöttük mozdulatlan
kerekekkel lezárt kapuk, nincs tovább.
Mózes Katalin Parton című képének hat figurája szellemiségében köthető a többeknél is szereplő arctalan figurához. Baloldalt, a folyón négy nyughatatlan, de még
mozgó lény, ők már közelednek a túlsó parthoz. Jobbra egy nagy fehér folt, talán még
a föld, de lehet, hogy a ladik és a kép szélén lévő figura a révész, üreges szemekkel és

szájjal. Az alakoknál lent fehér csontok, fejük körül mozgó fehér foltok, szellemidézés.
A másik két képben főleg melankolikus hangulatot, sőt depressziót keltő formák, szimbolikus utalások, fekete-fehér négyzetek zártsága. A Kilépés és a Visszanéz képcímek
pontosan fogalmazzák meg a képeken látható összetett utalásokat, az arcokból és a fő
motivumokból áradó bizonytalanságokat. Nagyon is kézzel fogható a halál, amelynek
mibenlétét ugyanolyan bonyolult megmutatni, mint az életét. A papírberagasztások
még inkább a létezés ellentmondásosságára, átmenetiségére emlékeztetnek. Mintha
Gábos József képcímben megfogalmazott kérdését – Honnan Hol Hova – folytatná
tovább: és minek.
Huber András egyik faszobrának címe tényközlés: Moirák halála. Ők a végzet istennői, akik az élet fonalát fonják, és végül elvágják s végülők is eltünnek a semmibe. A
Távolodó is jelzi címében is közölnivalóját, ráadásul a tüskés bot körré alakítva a töviskoszorúra is utalás. A harmadik szobor miatt hagytam utolsóként bemutatandónak a
térbe állított plasztikákat, mert annak címe is, formája is, kivitelezése is pozitív tartalmú, legyen hát ez az utolsó: Talán egy angyal. Talán egy angyal, aki megmenteni
nem tud a haláltól, de segít tovább élni és kikerülni a végzetet.
A barlangrajzok óta a művészet lényegi kérdései élet és halál mibenlétére vonatkoznak. Kétségek a mi van azután kapcsán és fantazmagóriák az azon túlról avagy
a semmiről. A kortárs alkotók sem kerülhetik el a kihívást, választ kell keresniük a
teremtés, születés, létezés –Genezis – és a vég, az utak lezáródásának és talán valamiféle átjutásnak, túljutásnak (Kharón ladikja) a mibenlétére. Nagyon sok féle válasz
adható vizuálisan, formailag is nagyon sok féleképpen. Mint ahogy ezen a kiállításon
is megtapasztalhatjuk.

S Nagy Katalin

Gábos József festőművész
1956. április 22-én születtem Budapesten, azóta is itt élek.
Festőnek 16 éves korom óta készültem, első tanárom Englert Judit volt.
A sors úgy hozta, hogy közgazdász lettem. 1979-ben diplomáztam,
1989-ben doktoráltam a Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Van egy lányom, volt egy feleségem, a macskámmal élek.
Sok évig közgazdászként dolgoztam, a képzőművészeti tevékenység (amely
elsősorban festést jelentett) hol feléledt, hol hosszú időre abbamaradt.
Számítógéppel 1990 óta dolgozom, de mint művészeti eszközt csak 2001 óta használom.
Azóta ezzel foglalkozom.
A számítógépes képalkotás mellett hagyományos eszközökkel (festés, kollázs) is dolgozok, s a fotó is fontos számomra.
2004 óta tagja vagyok a Magyar Elektrográfiai Társaságnak.
2011-12-ben elvégeztem a Chromogenic Arts fotóiskoláját.
Az Európában informelnek, Amerikában absztrakt expresszionizmusnak nevezett irányzatok vonzáskörében dolgozom.
Néhány önálló kiállítás
2015. Nagy Gyula Művészeti Alapítvány, Lovas, Magyarország (39 kép)
2015. CD gyűjtemény, Arnolfini Archívum, Szigetszentmiklós (18 kép)
2015. Felülírási kísérletek, Kaptár, Budapest (24 kép)
2014. Felülírási kísérletek, Szél Galéria, Budapest (22 kép)
2012. Kulturális Korzó, Marcali (19 kép)
2011. Gesztusok a könyvtárban, Corvinus Egyetem Könyvtára, Láng Eszterrel és Zsubori
Ervinnel (5+1 kép)
2011. Ökollégium ArtGaléria, Budapest (36 kép)
2006-2007. Freezoo Galéria, Budapest (5 kép+2 monitor)
2006. ELTE-PPK Pszichológiai Intézet (11 kép)
2005. Ökollégium ArtGaléria, Budapest (37 kép + vetítés)
2004. Ferencvárosi Pincegaléria, Budapest (44 kép + vetítés)
2004. Nádor Galéria, Budapest (18 kép + vetítés)

Gábos József festőművész

Tepsi hamvainknak 01,
40x27x4cm, 2011, Vegyes technika sörös kartonon

Gábos József festőművész

Tepsi hamvainknak 05,
40x27x4cm, 2011, Vegyes technika sörös kartonon

Gábos József festőművész

Tepsi hamvainknak 06,
40x27x4cm, 2011, Vegyes technika sörös kartonon

Húber András szobrászművész

Született: 1949, Budapest
Húber András negyven éve kiállító művész. Számtalan hazai és külföldi kiállítás, fesztivál, szimpózium résztevője, és díjazottja.
Nyolc évig, mint főiskolai és középiskolai művésztanár képezte a jövő, illetve ma már a jelen fiatal
művészgenerációját. Szervezi a diákok képzését,
és a pályakezdő fiatal művészek szakmába illeszkedését.
Húsz éve alapította az azóta már nemzetközi hírnévre szert tett Középeurópa Fényműhely Egyesületet, minek hazai és külföldi művészek (képző, ipar, film, fotó) és művészettörténészek is tagjai. Húsz
éve az egyesület elnöke.
A Fáskör művész csoport alapító tagja. A Fáskörről számtalan film
és tudományos értekezés jelent meg. A hazai szobrászat rendszerváltás utáni legmarkánsabb tendenciája. Tagjai Samu Géza, Orosz
Péter, Varga Géza Ferenc, és Húber András, méltán nemzetközi hírű
szobrászművészek.
Számos díj és szakmai elismerés után 2004-ben Munkácsy Mihály
díjat kapott.

Húber András szobrászművész

Moirák halála
2017. fa+papir összeépitve cca 130cm

Húber András szobrászművész

Talán egy angyal
2017. fa+papir összeépitve cca 150cm

Húber András szobrászművész

Távolodó
2017, papir plasztika 70X 50

Kováts Borbála képzőművész

KOVÁTS BORBÁLA
borbala.kovats@gmail.com
1969-ben született, 1989 óta kiállító művész. Az 1990-es évek közepe
óta számítógéppel készíti képeit. Részt vesz hazai és külföldi tárlatokon, valamint rendszeresen szervez önálló kiállításokat. 1998 óta a Budai Rajziskolában tanulmányrajzot, hagyományos sokszorosítógrafikai
eljárásokat és grafika történetet oktat. Tervezőgrafikusként is dolgozik.
Tanulmányait a torinói Accademia Albertina delle Belle Artin (Szépművészeti Akadémia),
és a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán folytatta.
Fontosabb önálló kiállítások
2016
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2003

2002
2000

Artézi Galéria (Bp.)
Próféta Galéria (Bp.)
„Város: Falak, rétegek”, Szkopjei Városi Múzeum (Szkopje, MK)
„Elektrográfiák”, Galerija Adum (Zlarin, HR)
„Falak, rétegek”, Csepel Galéria (Bp.)
„Át, keresztül”, Curia Galéria (Vác) Kováts Albert festőművésszel
„Falak, rétegek”, Effetto Morgana (Róma, IT)
„Átjárás”, K.A.S. Galéria (Bp.)
„Kép-rétegek”, Belvárosi Kamara Galéria (Szeged)
„Végek és kezdetek”, Arnolfini Archívum (Szigetszentmiklós)
„Kép-rétegek”, Galéria IX. (Bp.)
„Táncosok”, USF, Teacher Gallery (San Francisco, US)
„Nagyítások, törések”, Duna Galéria (Bp.)
„Nagyítások, törések”, Zlatno Oko Galéria (Újvidék, YU)
„Kép-regény”, Újlipótvárosi Klub-galéria (Bp.)
„Kép – Darab – Kép”, Vigadó Galéria (Szigetvár)
Dzsámi (Szigetvár)

Kováts Borbála képzőművész

Víz, tükör 1.
2017, 40×40 cm, tintasugaras nyomat

Kováts Borbála képzőművész

Víz, tükör 2.
2017, 40×40 cm, tintasugaras nyomat

Kováts Borbála képzőművész

Víz, tükör 3.
2017, 40×40 cm, tintasugaras nyomat

Molnár Iscsu István grafikus

Salgótarján, 1947.
e-mail: iscsu@t-online.hu
1963–1967 Iványi Ödön és Czinke Ferenc tanítványa.
1976–1981 a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, 1979-től a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének a tagja.
Főként rézkarcokat, exlibriseket, emléklapokat, alkalmi kisgrafikákat,
ceruzarajzokat, akvarelleket és művészkönyveket készít, könyveket,
könyvborítókat tervez. 1979 óta számos hazai és nemzetközi kiállításon
szerepelnek munkái.
NÉHÁNY ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁS
2014	EX-LIBRISEK, Újbuda Galéria, Budapest
2010	MÁS-KÉP, Megyei Könyvtár, Miskolc
2004	KICSINYEIM, Ökollégium ArtGaléria, Budapest
2002	VÁROSOM, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
2002 PIXELEIM, Szent Mihály-kápolna, Budapest
2000	RÉSZBEN, Miskolci Galéria
1999 ITT RAJTAD KÍVÜL SENKI BE NEM LÉPHETETT VOLNA, Zsinagóga, Nagykanizsa
1997 AKVÁRIUM (Aquarium), Rékai Galéria, Budapest
1995 Pontifex Kiadó, Szentendre
1989	MEGDÉZSMÁLT SZERELEM, Rudnai Gyula Terem, Eger
1986 LEVELEK, Dürer Terem, Budapest
1985	BOGARAIM, Miskolci Galéria
1982	MESÉK, TÖRTÉNETEK TÜCSKÖKKEL, BOGARAKKAL, Mednyánszky Terem, Budapest
Grafikáit, könyvterveit több hazai és nemzetközi kiállításon díjazták.
Exlibriseit, rézkarcait számos magán- és közgyűjtemény őrzi.

Molnár Iscsu István grafikus

Charon ladikja I.

Molnár Iscsu István grafikus

Charon ladikja II.

Molnár Iscsu István grafikus

Charon ladikja III.

Mózes Katalin festőművész

(Felsőgöd, 1951. november 17.)
Tanulmányok:
1967-72 Ferenczy István Képzőművész Kör, Budapest
Szakmai egyesületi tagság:
1976-87 Fiatal Képzőművészek Studiója;
1994-96 Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége;
1996- Magyar Festők Társasága;
1999- Magyar Alkotók Országos Egyesülete
Egyéni kiállítások 2000 óta:
2000 Ökollégium Artgaléria, Budapest; 2001 Pintér Sonja Galéria, Budapest;
2003 AstraZeneca Galéria, Törökbálint (Turcsányi Antallal); 2004 Magyar Állami Operaház, 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)
1997 óta több alkalommal kaptam csoportos kiállításokon díjakat.
Munkáim megtalálhatók hazai és külföldi magán- és közgyűjteményekben.
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Parton
2005, olaj, karton, 13 x 46 cm
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Kilépett
2017. akril, papír, 115 x 85 cm

Mózes Katalin festőművész

Visszanéz
2017. akril, kollázs, papír, 115 x 85 cm

Németh Géza festőművész

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.
1993 létrehoztam az Arthis Alapítvány és Könyvkiadót.
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 Képző– és Iparművészek Szövetségének,
Magyar Festők Társaságának,
Magyar Szépmíves Társaságnak

Németh Géza festőművész

Charon holt lelket visz a Styx folyón
2015. 100x100 cm, akril, farost
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Labirintus
2014. 100x100 cm, akril, farost

Németh Géza festőművész

Torony
2013. 100x100 cm, akril, farost

Szemethy Imre grafikusművész

Szakmai életrajz

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.
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K h á r o n - m i n i a t ű r ö k I.
2017. sorozat (képregény)
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K h á r o n - m i n i a t ű r ö k II.
2017. sorozat (képregény)

Szemethy Imre grafikusművész

K h á r o n - m i n i a t ű r ö k IV.
2017. sorozat (képregény)

T. Horváth Éva festőművész

Festőként a képzőművészeti műfajok határterületei vonzanak. Síktól a
térig és onnan vissza, és majd azon is túl. Az anyagok találkozása, ütköztetése, de harmóniává oldva, asszimilálva őket. A nemtelen anyagok
felragyogtatása a valamivé válás során. Az esendőség, csúnyaság mégis
szépségéről szeretnék valamit elmondani.
Szakmai életrajz
1972-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán rajz szakon, 1982-ben a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szereztem diplomát.
Szakmai testületi tagságok:
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Magyar Festők Társasága
Budapesti Pedagógus Képzőművész Stúdió
Regioart Dél-Buda Környéki Regionális Művészeti Egyesület
Válogatott egyéni kiállítások:
1972. Művészeti Ház, Abasár (Bene Miklóssal), Dekorativitás és monumentalitás
1974. Fiatal Művészek Klubja, Budapest, Dobozképek
1987. Fáklya Klub, Budapest, Szakrális képek
1990. Tanítóképző főiskola, Zsámbék, Őrzők
1994. Fáklya Klub, Budapest, Lepedőképek
1995. Aulart Iskola Galéria, Budapest, Flórák
2001. Zichy Major, Budaörs, Megalománia
Artus Galéria, Budapest, / Alföldi Lászlóval közösen/ Kép-Más- Ok
Nyírő Galéria, Budapest, Kortársaim – Flórák és Gésák
2003. Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest, A Katona Kresz Géza sarok
2005. Nyírő Galéria, Budapest, Tekercsképek
Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Galéria, Paravánok és Könyvtárgyak
2008. Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest, Paravánok és Nórák
2011. Radnóti Miklós Művelődési Központ, Budapest

2015. Könyvtár Galéria, Budaörs, Hommage á Fischer Ernő

T. Horváth Éva festőművész

Tutaj a másvilágra
2017. 43 x 111 x 10 cm, dobozkép, vegyes technika ( papír, kollázs, akril)
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Charon ladikja (Rossz álom)
2017. 30 x 80 x 10 cm, dobozkép, vegyes technika (papír, kollázs, akril)

T. Horváth Éva festőművész

Pokoli út
2017. 40 x 130 x 7 cm, dobozkép, vegyes technika (papír, kollázs, akril)

Turcsányi Antal festőművész

1940. július 7-én született Tiszakanyáron.
Szakmai tanulmányait 1955-57-ig a Kiskunhalasi
Képzőművész Körben, 1957-60-ig Budapesten a Ferenczy István Képzőművész Körben, 1960-62-ig a Magyar Képzőművészeti Főiskola Esti Tagozatán végezte.
Szakmai egyesületi tagságai:
MAOE, MKISZ, Magyar Festők Társasága.
Rendszeresen résztvesz nagyobb országos és kisebb, pár fős csoportos kiállításokon itthon és külföldön.
Fontosabb önálló kiállításai:
1990, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest;
1991, Magyar kultúra Háza, Prága;
1995, J .M .Moudy Exhibition Hall, Forth Worth, USA;
2001, Pintér Sonja Kortárs Galéria, Budapest;
2001, Vigadó Galéria, Budapest;
2008, Budapest Galéria, Budapest;
2015, Eötvös10 Galéria, Budapest;Életmű-kiállítás, Corvin Művelődési Ház kiállítótermei, Budapest.
1999-ben a „Melankólia” c.tárlaton elnyerte a Nemzeti Kultúrásis Örökség Minisztériumának díját,
2001-ben a Patak Galéria festészeti fődíját,
2005-ben a IV. Szekszárdi Festészeti Triennálén a Farkas István Alapítvány díját.
Képei megtalálhatók hazai és külföldi magán- és közgyűjteményekben.

Turcsányi Antal festőművész

KHÁRON UTASAI I.
2017. akril, pitt, karton, 70 x 50 cm
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KHÁRON UTASAI II.
2017. akril, pitt, karton, 70 x 50 cm

Turcsányi Antal festőművész

KHÁRON UTASAI III.
2017. akril, pitt, karton, 70 x 50 cm

GALÉRIA
1037 Budapest, Kunigunda u. 18.
gallery@artezi.hu
http://www.artezi.hu
T: 06 20 496 3408

