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szÍn-tézis
A Magyar Festészet napja 2002 óta létezik. Azóta, mint a nemlineáris hálózatokra jellem-
ző, folyamatosan terjeszkedik, csomópontokat hoz létre, változó hangsúlyokkal. néme-
lyik elhal, mások erősödnek.
Az ünnepek és más események az időt megakasztják és az időpontok nem lineáris háló-
zatokká állnak össze, ahol az idő bukdácsol az események között.

A XXi. századi fizikában felbukkant egy elmélet, amely az információt teszi a világegye-
tem alapvető építő kövévé. Hiszen minden, kezdve a világegyetem ősrobbanás utáni 
csomósodásától, hálózattá szerveződik. A hálózat pedig nem más, mint egymás közötti 
információ csere. ez felveti a lehetőségét, hogy az anyag mélyén információ bújik meg, 
amely betartatja a fizikai törvényeket és különböző frekvenciájú rezgésekből anyagot 
hoz létre.
Mindennek a felismeréséhez azonban kell a tudat, ami formát és értelmet ad ezeknek a 
folyamatoknak.
A nyelv, amely a maga lineáris struktúrájával alkalmas az eredmények definiálására, az 
igazi megértéshez azonban kevés, tekintettel az események nem lineáris voltára. erre a 
művészet a maga sűrítményeivel és több dimenziós jelrendszerével sokkal alkalmasabb.
ezért aztán a művészet mindaddig fennmarad, amíg a dolgok mélyreható megértését 
igényeljük.

Az MKisz interdiszciplináris szakosztályának kiállítása az Artézi Galériában, amelynek a 
címe  ‚szín-tézis’, csatlakozik a Magyar Festészet napja  eseményhez.
A résztvevő művészek önmagukban is  ‚interdiszciplinárisak’, amennyiben más tanult 
szakmával is rendelkeznek, másrészt naponta összecsapnak saját korábbi énjükkel. A 
csoport művészei az egységet a különbözőségben keresik és remélik, hogy valamikor 
meg is találják. ez az attitűd a szabadság illuzióját adja és mindenképpen közelebb van 
a szabadsághoz, mint az azonosság egyhangúsága.

2019. május
németh Géza



1943. augusztus 17. vinár
tanulmányok: Magyar Képzőművészeti Főiskola 
Műterem: Budapest, Olaszliszka
e-mail:  ezsiasistvan43@gmail.com

1965-tól 1980-ig a veszprém, Bakonyi Múzeum munkatársa, a Központi 
Restaurátor és Kiállítás Rendező Osztály vezetője.több művésztelepet, szimpóziumot szerve-
zett, többek között: 1979 –’80 Ajka, Alumínium ;1980 –’85 Hubertlak, Bakonyi Faszobrász Mt; 
1990 –’98 Győr, RáBA- acélszobrász csoport; 2003 Párizs, institut Hongrois de Paris „Frontieres 
et Passages dans l’ art de la Medailles”.;2010 Róma, Accademia D’ Ungheria, Palazzo Falconieri, 
„simposio e Mostra. Futurismo ieri – Costruttivismo, Postgeometrismo, Art industriale Oggi”.
több kulturális objektumot hozott létre, többek között:2010 Bánki Donát Galéria Universitas-Art 
industriel /Budapest/; 
2012 Kelet-európa Modern Képtár /Olaszliszka/; 2019 Bánki Donát turbina szoborpark és 
tudomány-Művészet-innováció Modern Képtár /Bakonybánk/;.
1973 óta kiállító művész. 99 egyéni és 335 csoportos kiállítása volt Magyarországon és külföldön.
egyéni kiállítások utóbbi évekből ( válogatás): 
2017 szentendre Régi Művésztelep MAnK Galéria „Pannónia-Geometria”  ( Aknay Jánossal ); 
2018 Budapest Bánki Donát Galéria Universitas – Art industriel ( Alex Goncharenkoval ); 
2018 veszprém, Művészetek Háza, Dubniczay-palota „ézsiás ’75”; 2018 Budapest, várkertbazár, 
WÜRtH jubileum
Csoportos kiállítások utóbbi évekből (válogatás): 
2018 Bochum, UniversitätsBibliothek „ Art in process”;2018 Berlin, Russisches Haus für Wis-
senschaft und Kultur, „Art in process”;2018 Budapest, vízivárosi Galéria, „Fegyelem és felfedezés” 
szöllősi-nagy – nemes Gyűjtemény; 2019 Madrid Odalys Gallery „UniveRsOMADi”;2019 Buda-
pest vasarely Múzeum „Bauhaus 100” 
Díjak /válogatás/:1994 nemzeti Kulturális Alap díja / 4. Országos Faszobrászati Kiállítás, nagya-
tád;2009 Római Magyar Akadémia ösztöndíja;2015 óbudai egyetem Bánki Donát Karának 
„tiszteletbeli Polgára” / Budapest;2017 Magyar éremművészetért Alapítvány díja/ sopron, XXi. 
Országos érembiennálé;2018 veszprém város „Pro Meritis” díja;2018 vinár díszpolgára 

ézsiás istván szobrász és éremművész



Konstrukció
2017. festett fa, 50x50x50 cm

ézsiás istván szobrász és éremművész



Hommage a Rodcsenko
2017. rozsdás vas, 65x25x35  cm

ézsiás istván szobrász és éremművész



MADi relief i.
2015. festett fa, plexi, 45x44x8 cm

ézsiás istván szobrász és éremművész



Budapest,  1953. szeptember 1.
Honlap:      artformer.com   works.io/antal-artformer-kelle  
Műterem:   2040 Budaörs, iparos u. 1.
e-mail:       antal@kelle.hu

1972-1988 Művészeti és technikai tanulmányok Budapest és Bauhaus Dessau németország
1986-1989 A Képző és iparművészeti szakközépiskola tanára
2000-2008 Meghívott művészeti tanár - Művészeti egyetem Halle németország; Művészeti kurzus       
vezetése Bangkok, Jereván; Alkotóművészeti workshop -london-seven Oaks Royal institute;     szob-
rász-workshop vezetése - Képzőművészeti egyetem - tartu észtország;
2005 Aspects -kiállítás Moholy-nagy Művészeti egyetem Ponton Galéria Budapest;  vari.art - kiállítás 
iparművészeti Múzeum Budapest
2007-2009 tanár - niD Művészeti egyetem Ahmedabad - Delhi - Bangalore - india
2008 variations and Aspects - kiállítás Bauhaus-Dessau, Kandinsky & Klee Mesterházak
2009 nexus - kiállítás szépművészeti Múzeum Budapest
2010 Kiállítások: sejtések és sugallatok - nemzeti Galéria Bp;  Reverence - Cella septichora Pécs
2011 Ferenczy noémi díj
2012 Kiállítások: spacemaker- velencei Biennale;  Mobility - schöffer Múzeum Kalocsa
2013 DlA - Breuer Marcell Doktori iskola;  Refractions - kiállítás Fuga Budapest
2014 Kiállítások: Magyar Hét - Párizs, Unesco Palota;  nemzetközi Madi Múzeum -vác;
2015 Fődíj-i.Országos Kisplasztikai Quadriennale Pécs;  kiállítás: Fény(ny)elvek-Kepes intézet eger
2016 Kiállítás: Personal Abstractions-Helsinki; látenstolerancia-érd; Collegium Hungaricum-Bécs 
2017 Kiállítás: Kinetica show-london;  eroded theories - new York MOMAtH; Ars electronica-linz
2018 Díjak: Aesthetica Artprize100; ii. nemzetközi Digitális triennále - szekszárd
2019 Mesterséges érzelmeink - kiállítás vasarely Múzeum Budapest

tagság művészeti társaságokban, szervezetekben:
1999 első Kör Művészeti egyesület; 2002 RegioArt Művészeti egyesület, 
2007 MAOe; 2008 MKisz; 2013 nemzetközi Kepes társaság; 
2018 OsAs nyílt struktúrák Művészeti egyesület;  Magyar elektrográfiai társaság

Kelle Antal ArtFormer  



tükör előtt (Opus 1012)
2019. kinetikus szobor  mozgáspozíciók  a - d, 

Fotó Oravecz istván  

Kelle Antal ArtFormer  



tükör előtt (Opus 1012)
2019. kinetikus szobor  pozíciók b, 

Fotó Oravecz istván  

Kelle Antal ArtFormer  



tükör előtt (Opus 1012)
2019. kinetikus szobor  részlet, 

Fotó Oravecz istván  

Kelle Antal ArtFormer  



enying, 1947. február 25.
tanulmányok: 
1961-1970. Derkovits Képzőművészeti Kör, székesfehérvár. Mestere: 
Ballagó imre festőművész, vasas Képzőművészeti Kör, székesfehérvár. 
Mestere: áron nagy lajos festőművész. 1966-1971. Művészeti képzés a 

Műegyetem építészmérnöki Kar Rajz és Formaismeretek tanszékén ill. műtermeiben. 
Mesterei: Boross Géza és Máriási Masznyik iván festőművészek.
1968. Az első önálló tárlata Budapesten. 
1973. tagfelvétel a Képzőművészeti Alapba (jelenleg MAOe). ettől kezdve rendszeresen 
kiállít. A széchenyi istván egyetemen megszervezte az építészmérnöki szak vizuális művé-
szeti képzését és a Rajz és Formaismeretek  című hat féléves tantárgycsoportot. A műtermi 
szabadkézi rajzoktatást hosszú ideig irányította. Jelenleg a széchenyi istván egyetem profes-
sor emeritusaként oktat az építész szakon Győrött.
Díjak (válogatás): 
1977. Fejér Megyei tárlat díja, 
1982. Győr-soprom Megyei tárlat díja, 
2006. „in MeMORiAM 1956” 2. Országos Országos Képzőművészeti Kiállítás i. díja, 
2012. szent lászló Díj, Győr, 
2014. Fehérvár szalon különdíja, 2015. XX. Országos Portré Biennálé fődíja az „Arany Diploma”.
tagság művészeti társaságokban, szervezetekben: 
 Magyar Alkotóművészek Országos egyesülete (MAOe, 1973-tól) Győri Képző- és iparművé-
szek egyesülete, Magyar szépmíves Céh (elnökségi tag), Művésztanár társaság, székesfe-
hérvári Művészek társasága, Magyar Festők társasága (MFt), Magyar elektrográfiai társaság 
(Met), Magyar vízfestők társasága, Artistic Move europe Francia-Magyar Képzőművészeti 
társaság (alelnök),Magyar Képzőművészek és iparművészek szövetsége (MKisz) Festő 
szakosztály. Honlap:www.art-koppany@sze.hu,    lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.,  e-mail:  kop-
pany@sze.hu

Koppány Attila festőművész



A fekete piramis rejtélye
2019. akril, vászon,120x90 cm

Koppány Attila festőművész



Barna négyzet a lejtőn
2019. akril, vászon,120x100 cm

Koppány Attila festőművész



Barna négyzet a lejtőn
2019. akril, vászon,120x100 cm

Hommage á Piet Mondrian
2019. akril, vászon,120x90 cm

Koppány Attila festőművész



1945- ben született Békéscsabán. 
A Magyar iparművészeti Főiskolán (ma egyetem) 1968-ban kapta meg 
mesterfokozatú diplomáját. 
1969 és 1990 között a Magyar iparművészeti Főiskola tanára és a főisko-
la Alapképzési intézetének igazgatója, 

1990-től 2006-ig a bergeni (norvégia) iparművészeti Főiskola professzora. 
1974-ben a Budapesti Műhely alapító tagja, amelyet Bak imre, Fajó János, Hencze tamás, 
Keserű ilona, Mengyán András és nádler istván hozott létre. 
1974-től tagja a Képző- és iparművészek szövetségének, 
2003-2011 a nemzetközi Kepes társaságnak, 
2007-2016 az építészek, Mérnökök és Képzőművészek egyesületének, 
2011-től a nyílt struktúrák Művészeti egyesületnek (OsAs). 
1984-ben a székesfehérvári istván Király múzeumtól felkérést kap egy nagyszabású egyéni 
kiállítás megrendezésére. 
A bemutatott multimédia environment  mérföldkőnek számított a hazai és nemzetközi 
képzőművészet területén, újdonságával, léptékével, koncepciójával. elinditotta a számító-
géppel vezérelt, vetített, programozható  tér, installáció  irányvonalát. A következő évben 
meghívást kapott a budapesti Műcsarnoktól environmentje  (ez később kibővült) bemuta-
tására amit Ankara, Bergen és Osló, london, Bratislava (Pozsony), Ankara, new York követett. 
számos hazai és nemzetközi kiállítás résztvevője jelenleg is. 
Munkái hazai és külhoni állami és magángyűjtemények részét képezik. Kritikák, tanulmányok 
és riportok, ismertetik tevékenységét. szakmai tevékenységének elismeréséül 
2006-ban Dózsa Farkas formatervezői díjat, 
2007-ben Munkácsi Mihály díjat kap. 
2007-ben A Magyar széchenyi irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai sorába választja. 
Budapesten él és dolgozik.

Mengyán András képzőművész, designer, professzorMengyán András képzőművész, designer, professzor



Kölcsönhatások v.
2010. akril, vászon,100x90 cm

Mengyán András képzőművész, designer, professzor



Kölcsönhatások vi.
2010. akril, vászon,100x90 cm

Mengyán András képzőművész, designer, professzor



Kölcsönhatások vi.
2010. akril, vászon,100x90 cm

Mengyán András képzőművész, designer, professzor



1927. június 9-én született Pápán.
1949. nemzetközi Képzőművészeti ifjúsági díjat nyer.            
1950. Magyar Képzőművészeti Főiskolán  szőnyi istván osztályán diplomázik.
1951-től a Budapesti Műszaki egyetemen rajzot, aquarell festést, később 
színdinamikát tanít, természet elvű képeket fest. Képei szerepelnek Budapest, 
veszprém, Pápa, Hódmezővásárhely, Miskolc, München, Róma, Bagdad, Moszk-

va, szófia, Párizs, Berlin kiállító termeiben.
1963. Olaszországban Giorgione nemzetközi Festészeti díjat kap.
1969-től a nemzetközi szín Bizottság magyar tagozata elnöke. Közösségi terek, templomok, isko-
lák, ipari és közlekedési létesítmények, városképi együttesek egyedi vizuális arcának színekkel való 
alakítása, humanizálásukat célzó koncepciók, tervek, alkalmas felületeikre muráliák készítése: Bu-
dapest, Kecskemét, szeged, nyíregyháza, sopron, nagykálló, edelény, Agostyán, Dorog, Kunszállás, 
szőny, Miklósfa, tata, Debrecen, lengyel, tura, Dunaujváros, törökbálint, Bernecebaráti, nagykőrös, 
Csatka, nagyatád, edelény, Pásztó.
1975-től a nemzetközi színdinamikai Konferenciák elnöke.
1982. sík és térstruktúrákat létrehozó, színekre vonatkozó összefüggések kifejezését szolgáló tábla-
képeket fest, objekteket és mobilokat készít.
1984. nemzetközi színtervezési i. díjat nyer stuttgartban.
1986. Coloroid színrendszerének 12 m magas objektjét kiállítják a 42. nemzetközi velencei Kép-
zőművészeti Biennále központi csarnokában. Az international Academy of Color sciences alelnöke
1993. nemzetközi színbizottság (AiC) 7. Kongresszusának elnöke.
1997. Magyar Köztársasági érdemrend Kiskeresztje kitüntetést kap.
2002. Újabb munkák, kiállítások: Graz, Antwerpen, Budapest.
2005. München Akadémiai Galéria. Modern Képzőművészeti kiállítás.
2007. Utazásaim színországban című, képzőművészeti munkásságát összefoglaló könyv megjele-
nik.
2008. Magyar Köztársasági érdemrend tisztikeresztje
számos képe hazai és külföldi múzeumokba került.
2019. július 12-én, 92 éves korában elhunyt. Az utolsó hetekig dolgozott. Az Artézi Galériába terve-
zett jelen csoportos kiállításra készülve a képeit 2019 tavaszán készítette. 

✟ nemcsics Antal (1927-2019)✟ nemcsics Antal (1927-2019) 



„Mítikus diád” (sötétségből a fény felé)
2013. akril, rétegelt nyírfalemez, 76x76 cm

✟ nemcsics Antal (1927-2019)



Cím nélkül
2009. akril, rétegelt lemez, 60x60 cm

✟ nemcsics Antal (1927-2019)



Cím nélkül
2009. akril, rétegelt lemez, 60x60 cm

sötétből a fény felé
2013. akril, rétegelt lemez, 76x76 cm

✟ nemcsics Antal (1927-2019)



Művészcsaládba született, szülei mindketten festőművészek. 
első mestereinek is őket tekinti. 
tanulmányait többek között a Műegyetem építész Karán végezte, 
majd itt szerzett színes környezettervező posztgraduális diplomát, 
ahol Konok tamás és vecsey Csaba voltak a mesterei. 

tagja a Magyar Képző és iparművészek szövetségének és a 
Magyar Alkotók Országos egyesületének. 
Jelenleg az előbbi szervezet interdiszciplináris szakosztályának vezetője. 
egy szemeszteren keresztül a MOMe-n óraadó is volt.

egyéni kiállításai: 
Budapest, irinyi koll. (Újbuda) (1982); Kiel, németo. (1991); Budapest, zugló (1992); 
vasvár, nGKK (2013); Bp., Csepel, erdei Galéria (2015); 
Balatonalmádi, Hotel Ramada (2015); Budapest, áMK (2016); Budapest, 
Újbuda Galéria (2019); Bp. semmelweis szalon (2019);

Főbb csoportos kiállításai: 
Debrecen (1979); Kronach, németo. (1991); Barcelona, spanyolo. (1992); 
toronto, Kanada (1992); Madéfalva, Ro. (2013), Kecskemét Kult. Konf. Közp. (2014); szé-
kelyudvarhely, Ro. (2014); szombathely, Képtár (2014); 
Balatonfüred, Arácsi népház (2014), Bp., Csepel áMK (2014); 
szentendre, Művészetmalom (2014); Bp. MKisz Andrássy úti kiállítóhely (2015); 
Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria, szlo (2015); Ajka nlvKszK (2015); Bp., 
Csepel áMK (2015); szentendre, vajda lajos stúdió (2016); Budapest, 
Kondor Műv. Ház (2017); szentendre, vajda lajos stúdió (2017); Budapest, áMK (2017); 
Hatvan, Hatvani Galéria (2017); szeged, ReÖK (2017); Budapest, Kondor Műv. Ház (2018);

Hommage á vörös (triptichon Coloris i.)
2016. vegyes technika, préselt falemez, 62 cm x 62 cm

nemcsics ákosnemcsics ákos



Hommage á vörös (triptichon Coloris i.)
2016. vegyes technika, préselt falemez, 62 cm x 62 cm

nemcsics ákos



Hommage á sárga (triptichon Coloris ii.)
2016.  vegyes technika, préselt falemez, 62 cm x 62 cm

nemcsics ákos



Hommage á sárga (triptichon Coloris ii.)
2016.  vegyes technika, préselt falemez, 62 cm x 62 cm

Hommage á Kék (triptichon Coloris iii.)
2016.  vegyes technika, préselt falemez, 62 cm x 62 cm

nemcsics ákos



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.

Díjak
1985-ben elnyertem az Ariel Galériá meghívását new Yorkban.
1987-ban megnyertem a világbank Művészeti Alapítvány (Washington D.C.) nemzetközi pályázatát
2018-ban megnyertem a t-Art Alapítvány külön díját.

tagja vagyok:
Magyar Alkotóművészek Országos egyesületének,
Magyar Képzőművészek és iparművészek szövetségének,
Magyar Festők társaságának,
Magyar szépmíves társaságnak
Magyar elektográfiai társaságnak

németh Géza képzőművésznémeth Géza képzőművész
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Kapcsolatok i.
2018. akril, vászon,130x90 cm
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Kapcsolatok il.
2018. akril, vászon,130x90 cm
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Kapcsolatok iii.
2019. akril, vászon,130x90 cm



1937-ben született szegeden (Magyarország).
Művészi tevékenysége az 1956-os forradalom utáni időkben alakul ki.
1976-óta Budapesten hivatásos művészként dolgozik, főleg alkalmazott
grafikai tervező munkák területén.
számos pályázaton vesz részt sikerrel. 
Festészeti tanulmányait is Budapesten végzi.
Kiállítási lehetőségei a  „tűrt művészek”  kategóriájába tartozása miatt csekélyek.

Az 1960-1980 évek közötti nonfiguratív és szürrealisztikus művei után
1990-es évektől kialakított „konstruktívabb” szerkesztésű, organikus jellegű táblaképeket alkot.
Festészetére jellemző  végig a folyamatosság és a képi tisztaságra való törekvés.
Így jutott el az 1990-es évektől kezdve korábbi elképzeléseinek megvalósításához /Josepf  Alberts 
munkásságát tanulmányozva példaképül/ a szigorú racionalítással komponált, tiszta geometrikus 
formákból álló táblaképek létrehozásáig.
A homogén fehér hátterekben kizárólag horizontálisan elhelyezett, különböző vastagságú pamut 
fonalakból létrehozott, plasztikus hatással bíró / térfolyamatok/ kompozícíók változó érzelmi jelen-
tőséggel bírnak. /nyugalom, dráma, feszültség/
Így váltak serényi művei erőteljesen a 70-es évektől a kortás magyar festészetben karakteres, sajá-
tos képi világ meditatív ábrázolásaivá a térgeometrikus művek létrejöttével.

A művészeti életben az 1970-es évektől történt változás tette lehetővé számára a rendszeres  hazai 
és külföldi tárlatokon való részvételt.
Művei több hazai és külföldi magán és közgyűjteményben megtalálhatóak.

Budapesten dolgozik, 1976-óta tagja  a Magyar Alkotóművészek Országos egyesületének, melynek 
választmányi tagja és több éve vesz részt a képzőművészeti tagozat vezetőségében.

tagja a Magyar Képző és iparművészek szövetségének /festő szakosztály vezetőségi tagja/,
a Magyar Festők társaságának /alapító tag/ 
a Ferencvárosi Képzőművészek egyesületének / ARt 9  alapító tag/,
a MAtéRiA Művészeti társaságnak /alapító tag/.
szÖG-ARt Művészeti egyesületnek tagja és tiszteletbeli tagja a Keszi-ARt Művészeti egyesületnek.
Közéleti tevékenységét jellemzi több jelentős hazai kiállítás szervezésében
való részvétele.

serényi H. zsigmond Munkácsy – díjas festőművész, grafikusserényi H. zsigmond Munkácsy – díjas festőművész, grafikus
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tér-centrum-kép
2018. akril, vászon, 95x95 cm
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2014. olaj, vászon, vegyes, 100x70 cm
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szekvenciák i-ii.
2014. olaj, vászon, vegyes, 100x70 cm

szekvenciák iii-iv.
2014. olaj, vászon, vegyes, 100x70 cm
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