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A 2017-ben indult Budapest Art Mentor program másodszorra rendezi meg 
szemeszter végi összefoglaló kiállítását, ahol tizenkét mentoráltja mutatkozik 
be. A kiállítás zömét az elmúlt két év alkotásai képezik, valamint minden 
művészt kifejezetten az Ybl Budai Kreatív Ház kiállítóterébe szánt új munka 
megvalósítására kértünk fel.

A művészek érdeklődési körét mind műfaji, mind témabeli heterogenitás 
jellemzi: Ábel Tamás az üveg, Majoros Áron pedig a szobrászat médiumán 
át vizsgálja a transzparencia, a fény és a színek aspektusait, az általuk 
közölt gondolatiság lehetőségeit. Balázs Nikolett és Klájó Adrián közvetlen 
környezetük anyagainak felhasználásával sajátos világukat elevenítik meg, a 
peremlétről és az általa kapott vizuális örökségről mesélnek. Mézes Tünde 
is már meglévő tárgyakkal dolgozik: a kisajátítás és reprodukálás jelensége 
foglalkoztatja, amely folyamat által a tárgyak múltja és egyben új kontextusa 
egyszerre jelenik meg a térben. Diósi Máté digitális és analóg fotográfiái 
aktuális, lokális és globális jelenségekre reflektálnak, míg Fülöp Gergő 
sokszor monumentális képein és installációin a jelen bizonyosságainak 
megingatására törekszik, párhuzamos valóságok feszülnek egymásnak 
rajtuk. Gombos Andrea különböző technikákkal és anyagokkal kísérletezik, 
amelyekkel az individuum létét, annak szerepét értelmezi. Horváth Ágnes 
saját generációjának a social mediáról alkotott tapasztalatait, a magánéletre 
és nyilvánosságra gyakorolt hatásait sűríti különböző ellentétpárokba. Mikola 
Tamás munkásságában központi szerepet játszanak a maszkok mint felvett 
társadalmi szerepek megtestesítői – a hordozó figurák a társas interakció 
és az egótól való megszabadulás lehetőségeit kutatják. Németh Marcell 
két és háromdimenzió között egyensúlyozó fémlemezein ember alkotta 
tájak: autópályák, elektromos vezetékek, építészeti boltozatok bukkannak 
fel. Pál Katja festményein pedig magát a médiumot, és annak nézővel való 
kapcsolatát vizsgálja.

A kiállítás művészei egy folytonos kutatási folyamat résztvevői, amely 
során saját művészi pozíciójuk megtalálására törekszenek. Érdeklődési körük, 
művészetük és egyben önmaguk felfejtése a saját egyéni feladatuk. A mentor-
program egy év leforgása alatt olyan tudással kívánja támogatni őket, mely 
egy menedzseri szemléletmód megértésével az alkotói folyamatokban és a 
gyakorlatiasabb önmenedzselésben is segítségükre lesz. 

A Budapest Art Mentor program arra a felismerésre próbálja ösztökélni 
mentoráltjait, valamint minden pályakezdő művészt, miszerint sikeres művészeti 
karrier elképzelhetetlen a szcénában való megfelelő tájékozottság nélkül. A 
program azt a képzési űrt kívánja kitölteni, amely kifejezetten a művészek 
számára nyújtana megfelelő kommunikációs, gazdasági, jogi ismereteket, 
elősegítve ezzel az önállósulást a művészeti világban. A képzés ugyanakkor 
külön-külön is figyelmet fordít a bekerült művészekre, és személyre szabva 
segít megtalálni számukra a legmegfelelőbb karrierutat, amely a limitált 
létszám miatt válik lehetségessé.

 Tóth Pál Sándor 
 kurátor  
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Launched in 2017, the Budapest Art Mentor Program will be hosting its 
second exhibition featuring the works of its twelve mentees. Most of the 
exhibition consists of works from the past two years, and all artists have 
been specifically invited to create a new work for the exhibition space of 
the Ybl Creative House Buda.

The featured artists’ interests cover a wide range regarding both genres 
and themes – while Tamás Ábel examines aspects of transparency, light and 
color as well the possibilities connected to the ideas they present through 
the medium of glass, Áron Majoros does so with his sculptures. Using 
materials from their immediate environment, Nikolett Balázs and Adrián 
Klájó bring their peculiar world to life by talking about living on the edge and 
the visual heritage such a life brings with itself. Tünde Mézes also works with 
found objects: she is interested in the phenomenon of expropriation and 
reproduction, through which the past and the new context of objects appear 
in a space simultaneously. Máté Diósi’s digital and analogue photographs 
reflect on current issues both local and global, while Gergő Fülöp’s 
monumental images and installations seek to undermine the certainty of 
the present, with parallel realities intertwined in them. Andrea Gombos is 
experimenting with different techniques and materials to interpret the 
existence and the role of the individual. Ágnes Horváth condenses his own 
generation’s experience of social media, its impact on privacy and publicity 
into a variety of opposites. Masks play a central role in Tamás Mikola’s works 
as the embodiment of social roles – the figures wearing them explore the 
possibilities of social interaction as well as the ways of liberation from the 
ego. Balancing between two and three dimensions, man-made landscapes 
– highways, power lines, architectural vaults – appear on Marcell Németh’s 
metal plates. In her paintings, Katja Pál examines the medium itself and its 
relationship with the viewer.

The exhibited artists are all involved in a continuous research process in 
which they are seeking to find their own artistic position. It is their individual 
task to explore their interests, their art and, at the same time, themselves. 
The one-year mentoring program aims to provide them with knowledge 
that, through an understanding of a managerial approach, will help them 
both in creative processes and more practical self-management. 

The Budapest Art Mentor program seeks to encourage its mentees and 
all aspiring artists to realize that a successful artistic career is unthinkable 
without proper awareness of the art scene. The program aims to fill a 
gap in education that would specifically provide artists with appropriate 
communication, economic and legal knowledge, thus helping them to become 
independent in the art world. At the same time, due to the limited number of 
participants, mentors are able to focus on artists individually to help them find 
the most appropriate career path tailored to their personality.

 Pál Sándor Tóth
 curator  

布达佩斯艺术导师计划于2017年推出，将举办第二次展览，展出其十二名学员
的作品。展览的大部分内容包括过去两年的作品，所有艺术家都被特别邀请
为Ybl Creative House Buda 的展览空间创作新作品。

特色艺术家的兴趣涵盖范围广泛的类型和主题 – Tamás Ábel检查透明度，
光线和颜色的各个方面以及与他们通过玻璃介质呈现的想法相关的可能 
性 :Áron Majoros通过他的雕塑也是如此检查和探索透明度。使用来自
其直接环境的材料: Nikolett Balázs和 Adrián Klájó 通过谈论生活在
边缘以及生活带来的视觉传统，将他们独特的世界变为现实。Tünde Mézes
也与已发现的物体一起工作：她对征收和再生现象感 兴趣，通过这种 
现象，物体的过去和新环 境同时出现在空间中。Máté Diósi 的数字和
模拟照片反映了当地和全球的当前问题，而G ergő Fü löp 的巨大图像
和 装置试图破坏现在的确定性，其中并行的现实交织在一起。Andrea 
Gombos 正在尝试不同的技术和材料来解释个体的存在和作用。Ágnes 
Horváth 将自己一代的社交媒体体验，对隐私和公共性的影响浓缩
为各种各样的对立面。面具在Tamás Mikola的作品中起着核心作
用，作为社会角色的体现 – 穿着它们的人物探索社会互动的可能
性以及从自我中解放出来的方式。Marcell Németh 的金属板上出
现了人造景观 – 高速公路，电线，建筑拱顶 – 在二维和三维之间平
衡。在她的画作中，Katja Pál 审视了媒体本身及其与观众的关系。
展出的艺术家都参与了一个持续的研究过程，他们正在寻求找到自己的艺
术地位。他们的个人任务是探索他们的兴趣，他们的艺术，同时也是他们
自己。为期一年的辅导计划旨在为他们提供知识，通过对管理 方法的理
解，他们将在创作过程和更实际的自我管理方面帮助他们。

布达佩斯艺术导师计划旨在鼓励其受指导者和所有有抱负的艺术家认识到，
如果没有对艺术场景的适当认识，成功的艺术生涯是不可想象的。 该计划旨
在填补教育方面的空白，专门为艺术家提供适当的沟通，经济和法律知识，从
而帮助他们在艺术世界中独立。 同时，由于参与者数量有限，导师可以单独
关注艺术家，帮助他们找到最适合自己个性的职业道路。

Pál Sándor Tóth
策展人
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ÁBeL  
TAMÁs

Tizenöt éves korom óta foglalkozom üveggel. A Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola elvégzése után a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
üvegtervezés szakirányán szereztem diplomát 2015-ben. Geometrikus 
munkáim alapvetően két tematika köré szerveződnek. Az egyik vezérmotívum 
a szivárvány színei, amelyhez olyan fogalmak társulnak, mint tolerancia, 
egyenlőség és harmónia. A másik az űr- és térélményen alapszik: az üvegben, 
tükörben megkötött szín- és fényjelenség nem csupán anyagi szempontból 
transzformálódik, hanem gondolatilag is eltávolodik eredeti jelentésétől. 
Célom, hogy térben és gondolatban is kimozdítsam a nézőt. A világból,  
a társadalomból hiányzó nyitottság a tükrök által végtelenített térben és az 
optikai üvegek belső játékában valósul meg.

Munkáim között egyaránt megtalálhatók az alkalmazott és a képzőművé-
szeti alkotások: tervezek és kivitelezek kisplasztikákat, díjakat, de nagyobb 
volumenű, belsőépítészeti jellegű térspecifikus installációkat is készítek.  
Az utóbbi időben fali domborműveket és festményeket is alkottam, valamint a 
videón dokumentált performance mellett fotográfiával is foglalkozni kezdtem.
 
I started making glass sculptures at the age of fifteen. Following my studies 
at the Secondary School of Visual Arts in Budapest, I have graduated in 
Glass Art and Design at the Moholy-Nagy University of Art and Design 
in 2015. My geometric works revolve around two main themes. One of 
them is the colors of the rainbow which are associated with the concepts 
of equality, tolerance and harmony. The other is based on experiencing 
spaces and (outer) space: the phenomena of color and light trapped in 
glass or mirrors does not only get transformed from a material point  
of view, but it also moves away from its original meaning in a psychological 
way. My aim is to shift the viewer both spatially and mentally. The openness 
that the world and society lacks is realized in the space made endless  
by the mirrors or the playful insides of the optical glasses.

My works include both applied and fine art pieces: I design and produce 
small sculptures and awards, but I also take larger commissions such as 
space-specific installations in a much larger scale. My latest works include 
wall reliefs, paintings and performances captured on video, and I also took 
up photography.   

 www.tamasabel.com
 tamasabelglass 
 tamasabelglass

 # tamasabel

Végtelen szeretet / 
Infinite Love
homokfúvott, festett 
tükör / sand blasted, 
painted mirror
15×15 cm egyenként/
each, 153 elem / pieces, 
~ 700× 90 cm 
2019

Űrszuvenír III. (Mars) /
Space Souvenir III 
(Mars)
öntött, csiszolt, 
polírozott üveg /  
kiln-cast, grinded, 
polished glass
31× 9 cm
2015

Űrszuvenír V.  
(Aurora Borealis) / 
Space Souvenir V 
(Aurora Borealis)
öntött, csiszolt, 
polírozott üveg /  
kiln-cast, grinded, 
polished glass
31× 9 cm
2015



Egyenlőtlen Szivárvány / 
Unequal Rainbow 
ragasztott tükör, üveg / 
glued mirror, glass
130×203×156 cm
2017

szín Terápia:  
Washington, D.C.  
+ Budapest /  
Colour Therapy: 
Washington, D.C.  
+ Budapest 
videó / video 2’40”
2017

28” Horizont / 28” Horizon
ragasztott, csiszolt üveg, tükör / 
glued, grinded glass, mirror
60×38 cm
2017

Toleranciamező V., X./ 
Tolerance Field Vol. 5, 10
ragasztott, csiszolt üveg / 
glued, grinded glass
13×14×13 cm
2017
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 www.nikolettbalazs.com
 balazsnikolett.artist
 nikolett.blzs

 # nikolettbalazs

2015-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festőművész szakán.  
A budapesti Műtő csoport és független művészeti tér tagja vagyok, akikkel 
legutóbb Los Angeles-i csoportos kiállításon volt alkalmam bemutatkozni. 
Olyan installációkat hozok létre, amelyekben folyamatosan felelevenítem az 
anyagokkal ápolt közvetlen, érzéki viszonyomat, peremvidéki vizuális öröksé-
gemet, természetközeli tájélményemet. Van, hogy építkezésből megmaradt 
purhab-darabot használok képem egy elemének, máskor édesanyám varró-
gépével a vászonba varrok, vagy a gyomnövényt úgy ragasztom be, hogy rég 
látott dús szőrzetemre emlékeztessen. A festéssel és vászonfeszítéssel egy 
időben hajtogatok, vágok, csavarok, ragasztok, rombolok, építek. A cél, hogy 
megtaláljam változatos alapanyagaim és bonyolult munkafolyamataim legki-
sebb közös többszörösét, amely koncentráltan fogalmaz meg egy létélményt. 
ennek fókuszában az emberi test áll, amely benyomások reprezentációja, 
 szociális és személyes történetek, természethez fűződő viszonyunk mesélője.

I have graduated as a painter from the Hungarian University of Fine Arts  
in 2015. As a member of the Műtő artist group, I recently had the opportunity 
to present my works in Los Angeles at a group exhibition. I create installations 
that constantly revive my direct, sensual relationship with materials, my 
peripheral visual heritage, or my unique experience of natural landscapes.  
In one of my works I used a piece of leftover PU foam from a construction 
site as an element of the picture; in another, I sew the canvas with my mother’s 
sewing machine. I have glued a piece of weed onto one of my pieces in  
a way that reminds me of my long forgotten, rich coat of body hair. Along with 
painting and stretching my canvas, I fold and cut, twist and glue, destroy and 
build. My aim is to find the closest connection between the variety of mediums 
and the complex methods that I use in order to express a concentrated 
experience of existence. The centre of this experience is the human body 
which is a representative of impressions as well as the narrator of our social 
and personal stories, and our relationship to nature.

BALÁzs  
NIKolETT

ereklye / Relic
vegyes technika /  
mixed technique
50×50 cm
2019

Lepel / Pall
vegyes technika /  
mixed technique
220×110 cm
2019



Halász / Fisherman
vegyes technika /  
mixed technique
250×150 cm
2018

Palást nélkül / Without mantle
vegyes technika /  
mixed technique
180×70 cm
2019

Prototípus / Prototype
vegyes technika /  
mixed technique
70×50 cm
2019

Ajakfészek / Lipsnest
vegyes technika /  
mixed technique
30×100 cm
2017
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 www.diosimate.hu
 diosimate.photographer 
 matediosi_photographer

 # diosimate

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia szakán diplomáztam 
2016-ban.   A Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja és a RANDoM 
Kortárs Fotográfusok Egyesületének alelnöke vagyok. Fotóművészeti szelle-
miségű  alkotóként dolgozom, gyakran készítem munkáimat experimentális 
atti tűddel, appropriációval, vagy kollázstechnikával. Alkotásaimban  jellemzően 
rajtam  túlmutató társadalmi problémákkal foglalkozom, reflektálva a 
körülöttem lévő lokális és globális világra egyaránt. Munkámban hangsúlyos 
az egyén és a  társadalom viszonyrendszere, a társadalom kollektív tudata, 
illetve kiemelten foglalkoztat a fotográfia mint médium vizsgálata. Különös 
figyelmet szentelek  annak a kérdéskörnek, hogy milyen mértékben 
nevezhető a fotográfia nyomnak,  indexnek. Hol húzódik a határ a valóság 
és a fikció között, avagy egyáltalán értelmezhető-e a valóság mint fogalom 
a médium keretein belül? Jellemzően saját kezűleg viszem végig az alkotói 
munkafolyamatokat: a filmhívástól kezdve, a nagyításon keresztül, egészen  
a keretezéssel bezárólag.

I have graduated in Photography from the Moholy-Nagy University of Art and 
Design in 2016. I am a member of the Association of Hungarian Photographers 
and the Vice President of RANDOM Association of Contemporary 
Photographers. My approach is that of the fine-art photographer; I often 
create my works with an experimental attitude, through appropriation or with 
collage techniques. Reflecting on both the local and the global, my pieces 
typically revolve around social issues that transcend me as an individual. The 
focal points of my works are the relationship between individuals and society 
as well as the collective consciousness of society; moreover, I am particularly 
interested in studying photography as a medium. I am devoted to finding the 
extent to which photography can be called an imprint, an index. Where is the 
boundary between reality and fiction – or can reality be interpreted at all as  
a concept within such a medium? Typically, I conduct every stage of the creative 
process personally, from developing the film through making enlargements  
to framing the images.

DIósI  
MÁTÉ

After all – sorozat / series
zselatinos ezüstnyomat / gelatin silver print
2018



After all 01
zselatinos ezüst nyomat / 
Gelatin silver print 
42×60 cm 
2018

After all 10 
zselatinos ezüst nyomat / 
Gelatin silver print
42×60 cm 
2018

Kréta-Tercier sorozat /  
Cretaceous-Tertiary series 
Fotóemulzió, strucctojás, fa, üveg / 
photo emulsion, ostrich egg,  
wood, glass
14×14×28 cm 
2017

Kréta-Tercier 06 /  
Cretaceous-Tertiary 06 
Fotóemulzió, strucctojás, fa, üveg / 
photo emulsion, ostrich egg,  
wood, glass 
14×14×28 cm 
2017
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 www.gergofulop.com
 fulopg 
 fulop.ge

 # gergofulop

A Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán végeztem 2017-ben.  
A jelen pszichéje, a különböző valóságokkal széttördelt létezés, a hiábava-
lóság és feleslegesség témaköre foglalkoztat. semmit nem tudok biztosan 
ki-jelenteni, ez a bizonytalanság pedig átterjed az élet majd’ minden területé-
re. Az elvágyódás, szorongás, elmúlás éppúgy hívószavak a munkáimban, mint 
a játékosság, az elevenség, a művészettörténeti és a popkulturális utalások.

Munkáimat ebből kifolyólag is eklektikusság jellemzi, anyaghasználatban 
és műfajilag egyaránt. Újabban igyekszem nem különálló műtárgyakat, 
hanem „környezeteket” (environment) létrehozni, amelyekkel kibillenthető 
a szemlélő. Híve vagyok a néző és a műalkotás lehető legintimebb kap-
csolatának.

Inspirációim széles skálán mozognak a középkori meséktől és rajzoktól az 
indie videojátékokon és lemezeimen át egy mezőn nézelődésig.

I have graduated in graphic arts from the Hungarian University of Fine 
Arts in 2017. I mainly deal with the psyche of our present, an existence 
fragmented by different realities, and the topics of futility and 
superfluousness. I cannot state anything for certain; this uncertainty 
spreads to nearly all aspects of life. My works can be defined by keywords 
such as longing, anxiety and demise as much as playfulness and liveliness 
as well as references to pop culture and art history.

Precisely for this reason, my works are quite eclectic regarding both the 
used materials and the genres. Recently, I have been trying not to create 
separate pieces of art, rather “environments” that can be used to disrupt 
the viewer. I am a believer in the most intimate relationship between the 
viewer and the artwork. 

My inspirations range from medieval tales and drawings, to indie video 
games and my vinyl records to looking around in a meadow.

FüLöP 
GERGő

Pasztorál (nyári hajnal egy ganéjdombon disznóval és árvácskával) /
Pastoral (summer dawn on a dunghill with a pig and pansies)
environment
cca. 200×200×200 cm 
2019



500g 6l-ben / 500g in 6L
Fülöp Gergő és Sztefanu Marina
environment
10 m²
2019

Kompozíció 7 / Composition 7
c-print
84×105 cm
2017

Kompozíció 6 / Composition 6
c-print
105×84 cm
2018

Kompozíció 10 / Composition 10
c-print
61×61 cm
2019



2010-ben szobrász és tanár szakon végeztem a Magyar Képzőművészeti 
egyetemen. Az egyetem alatt Ludwig- és erasmus-ösztöndíjjal sokat 
utaztam Európa-szerte, tanulmányaim egy részét a stuttgarti képzőművészeti  
Akadémián folytattam. 2015-től 2017-ig Derkovits Gyula képzőművészeti  
ösztöndíjban részesültem. Munkamódszerem jellemzője, hogy egyszerre 
több projekten dolgozom, amelyek egymásra hatva kapják meg végleges 
formájukat. egy-egy technikai, anyagbeli kísérlet folyamán szerzett tapaszta-
latok, felismerések nyomán olykor visszanyúlok egy régebbi munkámhoz és 
azt is fejlesztem tovább. Jelenlegi munkáimban központi szerepet tölt be az 
individuum létéről, szerepéről és lehetőségeiről, a különböző életesemények 
és természetes körforgások mentén haladó mindennapos lét irányítottságá-
ról és eleve elrendeltségéről való gondol-kodás.

I graduated as a sculptor and teacher at the Hungarian University of Fine 
Arts in 2010. During my university studies, I traveled extensively throughout 
Europe with a Ludwig and an Erasmus scholarship, which included studying 
at the Staatliche Akademie der Bildenden Künstein Stuttgart. From 2015 
to 2017, I received the Gyula Derkovits Fine Arts Scholarship. It is typical 
of my creative process that I work on several projects at the same time 
which interact with each other until they reach their final shape. Based 
on the experiences and insights gained during technical and material 
experiments, I sometimes go back to an older work of mine and develop 
it further. My recent works focus on thinking about the existence, role 
and potential of the individual, the directed and predestined nature  
of everyday life framed by different life events and natural cycles. 

 www.gombosandrea.com
 gombos.andrea.artist
 andreagombos_artist

 # gombosandrea

GOMBOs  
 ANDReA
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sebi, ne gyere ide, 
mert itt az  
én világom van! /  
Sebi, don’t come here, 
this one is my world! 
vegyes technika / 
mixed technique 
38×42×50 cm 
2019



együtt a Toitoiban / Together in a portable toilet
festett kerámia / painted ceramics
49×45×29 cm
2016

Kötelék / Bond
festett bükkfa, MDF / painted beechwood, MDF
400×950×250 cm
2016
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2010-ben végeztem a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Az ottani design 
szemléletű képzés erős hatással van alkotói szemléletemre, amely elsősorban 
képzőművészeti tevékenységem konceptuális megközelítésmódját deter-
minálja. Munkáim létrehozása során arra törekszem, hogy az anyagok és a 
technika kiválasztását a mű szellemi koncepciója, tartalma határozza meg, 
szándékom szerint úgy, hogy ez a meghatározottság a létrejövő művészi 
formában kinyilvánítva maradéktalanul tükröződjön.

Tevékenységem során elsősorban ellentétekre, illetve szélsőségekre 
fókuszálok – főleg olyanokra, amelyeknek műformában kifejezhető kulturális 
vagy szociokulturális értelmezése (konnotációja) erős kontrasztokat mutathat 
egy adott fogalomkör kontextusában. Az internet és a social media napi 
szintű befolyása alatt főleg azok a jelenségek érdekelnek, amelyekben tetten 
érhető, ahogyan összemosódik a nyilvánosság és a magánélet, ahogyan  
a banalitásvilág hatalmas nézettségre tesz szert. ennek mentén vizsgálom 
munkáimon keresztül többek között a személyiség/személyesség és sze-
mélytelenség, látszat és valóság, pillanatnyiság és örökkévalóság vizuális 
jelekben testet öltő komoly és komolytalan ellentéteit.

I graduated from the Moholy-Nagy University of Art and Design in 2010. 
The design-centered education I received there had a profound effect 
on my creative process, that is, I have a very strong conceptual approach.  
In the course of creation, I aim to let the intellectual concept and the theme 
of the work determine the materials and the technique it is made with.  
It is also my intention that this determination should be fully reflected  
in the finished artwork.

In my work I focus primarily on contradictions or extremes – especially those 
whose cultural or socio-cultural interpretation (ie. connotation) expressed in 
the form of an artwork can show strong contrasts in the context of a given 
concept. Under the everyday influence of the internet and social media, I am 
mainly interested in the phenomena that showcase the blurred boundaries 
between publicity and privacy, as the world of banality gains an enormous 
amount of views. Along this line, I explore through my work the serious and 
frivolous contrasts, embodied by visual signs, between personal/personality 
and impersonality, appearances and reality, the instantaneous and the eternal. 

 www.agihorvath.com
 agihorvathartist
 agihorvathagi

 # agihorvath

HoRVÁTH 
  ÁGNes

Fly, fly away
installáció, vegyes technika, 
strandjátékok / installation, mixed 
technique, beach inflatables
650×500×200 cm
2019



Cím nélkül (zongora) / 
Untitled (piano)
vegyes technika, fém / 
mixed technique, metal
68×150×50 cm
2016

Felfújható Dreamland / Inflatable Dreamland
vegyes technika / mixed technique
150×100 cm
2018

Idén nem megyünk 
sehova / We won’t go 
anywhere this summer
vegyes technika /  
mixed technique
700×1000×400 cm
2018

Tél / Winter
Vegyes technika /  
mixed technique
15×11 cm
2019
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2017-ben végeztem az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiájának festő 
szakán. Munkáim nyelvi-stilisztikai kapcsolódásai többirányúak, összetettek. 
olykor az újrealista tárgyhalmozás jellemző rájuk, míg más esetekben az arte 
povera, a szegényes művészet poétikájához állnak közel. A tárgyi elemek 
általában csupaszak, nyersek, mellőzött a művi beavatkozás túlfokozása.  
Az anyaghasználat inkább minimalista, mintsem terjengős. A felhasznált 
tárgyak ugyan ready-made-ek, de többek is annál, hiszen nem annyira 
egyedülvalóságukban nyernek rendeltetést, hanem inkább csoportok-
ba szervezve, műegyüttesekké összeállva alkotnak befejezett egészet. 
Lényegében egyfajta újrahasznosítást végzek. esszenciájában, anyagiságá-
ban próbálom megragadni a poros-sáros, moccanatlan alföldi rónaságot,  
mesélve a peremlétről, az enyészetről, a hiábavaló, elemi küzdelemről, 
folyamatosan keresve az új kifejezésmódokat.

I graduated in painting from the University of Novi Sad’s Art Academy  
in 2017. The linguistic-stylistic connections of my works are multidirectional 
and complex. Sometimes they are characterized by the object-hoarding  
of neo-realism, while in other cases they are closer to the poetics of arte 
povera, the poor art. The material elements are usually bare and raw; 
there is no exaggerated artificial intervention. The materials being used  
are rather minimalistic. Although the objects used are ready-mades, they 
are also more than that, since they are not so much intended to be viewed  
on their own, rather they are organized and assembled into groups to form 
a complete whole. Essentially, I carry out a sort of recycling. I am trying 
to grasp the essence and the materiality of the dusty, muddy, immovable 
flatness of the Great Plain of Hungary by telling stories about living on 
the edge, about decay, about the futile and elemental struggle, while 
constantly searching for new ways of expression.

 www.adrianklajo.com
 klajoadrian
 klajoadrian

 # klajoadrian

KlÁJó 
 ADRIÁN

Residuum  
(Kerítés / Fence) 
kombinált technika fán /  
mixed technique on wood
60×30×200 cm
2019

Residuum  
(Fagyott birsek / Frozen quinces)
ready-made változó méret  
(90 db 10×10 cm-es polcon) /  
variable dimensions  
(on 90 pcs of 10×10 cm shelf)
2019



Kerítés / Fence
égetett és festett fenyőfa /  
fired and painted pinewood
200×400 cm
2016

Re
zománc és betonfesték zsákon / 
|enamel and concrete paint  
on burlap
egyenként / each 28×17 cm
2019

Fagyott birsek / Frozen quinces
ready-made
változó méret /  
variable dimension
2019

Kerítés II / Fence II
égetett és festett fenyőfa /  
fired and painted pinewood
200×88×38cm 
2019



38

2008-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, 
Kő Pál keze alatt. Azóta többek között Finta-, Ezüstgerely- és Prima Junior-
díj jal jutalmazták munkásságom, műveim Ázsiától Amerikáig magán- és 
közgyűjteményben egyaránt megtalálhatóak, illetve a mexikói New Museum 
és az isztambuli elgiz Museum kollekcióját gyarapítják. szobraim sajátos 
hidat képeznek a klasszikus archaikus plasztikai gondolkodás és a napjainkat 
megújító, layerekből építkező képi-téri szemléletnek. Új anyagokkal és 
eszközökkel interpretálom alkotásaim kifejezésmódját, tovább gazdagítom 
a plasztikai hatások intenzitását színekkel, fénnyel, és akár a vetítés effektu-
saival. A többségében transzparens, néha zárt tömeget alkotó szobraim 
alakjai mindenkor egyéniség nélküli, arctalan figurák: a tömeg-emberek 
prototípusai, valamifajta emberszabványok. A testet és a test-hiányt 
megformálva, az emberi alak autentikus megjelenítési lehetőségeit kutatva 
valójában a lelket keresem.

I graduated as a sculptor from the Hungarian University of Fine Arts 
in 2008 in the class of Pál Kő. Since then, I was awarded the Finta, the 
Ezüstgerely and the Prima Junior Prize. My works can be found both  
in public and private collections from Asia to America; the New Museum  
in Mexico as well as the Elgiz Museum in Istanbul have acquired pieces 
made by me. My statues form a unique bridge between classic archaic 
plastic thinking and the constantly renewing contemporary pictorial-spatial 
approach based on layers. I use new materials and tools to interpret the 
expressions of my creations, to enrich the intensity of plastic effects with 
colors, light, and even the effects of projection. Mostly transparent, but 
sometimes closed masses, my statues always take the shape of faceless 
figures without personality: they are prototypes of mass people, some 
kind of human standards. In the process of shaping the body as well as the 
lack of it, of searching for authentic representations of the human form,  
I am actually looking for the soul.    

 www.aronmajoros.com
 majorosaron
 aronmajoros_sculptor

 # aronmajoros

MAJOROs 
  ÁRON

Metszet / Segment
acél / steel
180×50×50 cm
2018

Hatás / Influence
kompozit, acél /  
composite, steel
180×40×30 cm
2019



Welcome
acél / steel
65×45×20 cm 
2012

Pac-man
acél / steel
135×35,5×35 cm
2014

Koncentráció /  
Concentration
inox
90×77×46 cm
2019

Boxer
acél / steel
100×25×20 cm
2018



2018-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán,  
a képzés ideje alatt Campus Mundi ösztöndíjjal a stuttgarti művészeti akadémián 
voltam vendéghallgató. Ezt követően, 2017-ben a ludwig ösztöndíjjal Japánba 
utaztam tanulmányútra. 

Művészi hozzáállásomat olyan fogalmakkal tudnám körülírni, mint koncep-
tualitás, installáció és művészi kisajátítás. A médium és technika mindig a 
koncepcióhoz igazítva kerül kiválasztásra. szívesen alkalmazok tradicionális 
sokszorosító grafikai eljárásokat, ugyanakkor gyakran próbálok ki új anyagokat 
vagy emelek be ready-made jelleggel tárgyakat. A kísérletezés ugyanúgy része 
munkáimnak, mint az elmélyült, időigényes munkafolyamatok. Emellett nagy 
szerepet szánok a művek térbe helyezésének, kiállításának. Munkáim elsősorban 
nem önmagukban, hanem „helyzetbe hozva” értelmezendők. Művészi kisajá-
títással foglalkozó munkáim során hétköznapi tárgyakat értelmezek újra 
a magasművészeti alkotásokra jellemző szempontrendszert alkalmazva. 
Felteszem, hogy amit belelátok, az a szándékolt jelentése, majd ebből az 
értelmezésből kiindulva másolatokat készítek. Célom, hogy a kontextus változ-
tatásával új jelentést hozzak létre, új vizuális elem megalkotását elkerülve.

I graduated in graphic arts from the Hungarian University of Fine Arts 
in 2018. Following a semester spent at the State Academy of Fine Arts  
in Stuttgart as a recipient of the Campus Mundi scholarship, in 2017 I have 
travelled to Japan for a study trip with a Ludwig scholarship.

I could describe my artistic attitude with concepts such as conceptualism, 
installation and artistic expropriation. I always select the medium and the 
technique according to the concept. I like to use traditional reproduction 
graphic techniques, but I often try new materials or add ready-made objects 
as well. Experimentation is part of my job as well as the deep, time-consuming 
processes. In addition, I consider the placement and exhibition of works 
especially important. My works are not supposed to be interpreted primarily 
in their own right, but in a certain „position”. In my works about artistic 
expropriation, I reinterpret everyday objects using a system of criteria specific 
to fine art. I assume that what I see in a certain object is its intended meaning, 
and based on that interpretation, I make copies of it. My goal is to create  
a new meaning by changing the context, while avoiding the creation of a new 
visual element.    

 www.mezestunde.com
 mezestunde.artist 
 mezes_tunde

 # mezestunde

MÉzES  
   TüNDe

Rainbow
szitanyomat, rétegelt  
lemez /  
screen print, plywood
200×165 cm
2018
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Héj / Shell
felfújható vízi játék,  
gombostű /  
inflatable beach toy, pin
50×120 cm
2018 



Recycled content – 
Crystal geyser
akvarell papíron / 
watercolor on paper
22×32 cm
2018

Recycled content – Volvic
akvarell papíron / 
watercolor on paper
22×32 cm
2018

Recycled content – Jana
akvarell papíron / 
watercolor on paper
22×32 cm
2018

Recycled content –  
Żywiec zdrój
akvarell papíron / 
watercolor on paper
22×32 cm
2018

Kyoto’s Caution Boards
fametszet, linómetszet papíron /  
woodcut, linocut on paper
23×29 cm, 9 db
2018

Mag 1-4. / Core 1-4
alumíniumlemez, akrilfesték /  
aluminium plate, acrylic paint
ca. 20×30×3 cm (4 db)
2019



 www.tamasmikola.com
 tamasmikola.artist 
 tamasmikola

 # tamasmikola

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem 2018-ban képgrafika 
szakon, ezalatt Campus Mundi ösztöndíjjal félévet töltöttem a rigai művészeti 
akadémián. 

Rengeteg olyan szituáció van, amiben nem tudjuk, mi a helyes döntés, ezért 
embertársaink hagyatkozunk. Nem egyértelmű esetekben hasonlóképpen 
cselekszünk, mint a körülöttünk lévő csoport tagjai. Munkásságomban ezekből 
a hasonlóságokból és különbözőségekből próbálok következtetéseket levonni: 
az így lefordított jeleneteimben szereplő figurák maszkot hordanak vagy arc 
nélküliek. Azt kutatják, hogyan lehetne társas interakciókban megszabadulni 
az egójuktól, ami visszafogja őket. Jeleneteimhez előszeretettel használok más 
kultúrákból, leginkább törzsi közösségekből átemelt elemeket. A maszkok, 
totemek mint a tabuk vagy babonák képviselői jelennek meg, míg az emberi 
arcok ezek hordozóiként. Manapság az arcokat egy kicsit elhagyva vissza-
nyúlok a természethez mint kifejezőeszközhöz. Itt beépítem a hibát a rajzolt 
elemekbe: úgy fedem el őket, hogy közben ki vannak emelve, ezzel is oldva 
az eddigi, mindent elrejtő maszkos ábrázolásaimon. Az ember hiányában nem 
lehet mások reakciójára hagyatkozni, így nem marad más megoldás, mint 
megküzdeni a saját egónkkal, többé nem rejtegetve a hibákat sem.

I graduated in graphic arts from the Hungarian University of Fine Arts in 2018. 
As a university, I have also spent a semester at the Art Academy of Latvia in Riga 
with a Campus Mundi scholarship.

There are plenty of situations in life when we simply cannot find the right 
decision, so we base our actions on the reactions of other people. In unclear 
cases, we act in the same way as members of the group around us. In my works, 
I try to draw conclusions from these similarities and differences: the figures in 
my translated scenes wear a mask or are without a face. They are searching 
for a way of getting rid of their ego in social interactions, which holds them 
back. I like to use elements from other cultures, mainly from tribal communities 
for my scenes. The masks and totems appear as representatives of taboos or 
superstitions, while the human faces are the bearers. Nowadays, I am moving 
away from the faces as I go back to nature as a tool of expression. Here, I embed 
the fault in the drawn elements: I cover them while highlighting them, thereby 
dissolving the all-covering masked depictions from before. In the absence of 
other people, one cannot rely on the reactions of others, so there is no other 
solution but to overcome one’s own ego, hiding our faults no longer.  

MIKolA  
  TAMÁs
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Egy erdő absztrakciója 1-4. /  
Abstraction of a Forest 1-4
akrilfilc papíron /  
acrylic marker on paper
61×91 cm / darab / each
2019



sekély / Shallow
akrilfilc színes papíron /  
acrylic marker  
on colored paper
50×70 cm
2018

‘sajnálom, de nem érdekelnek egyéjszakások…’ / 
‘Sorry, I’m not into one night stands…’
akrilfilc színes papíron /  
acrylic marker on colored paper
50×70 cm
2018

A széllel lebegnek 1. /  
They sway with the wind 1
akril, vászon / 
acrylic on canvas
80×120 cm
2019

A széllel lebegnek 2. /  
They sway with the wind 2
akril, vászon / 
acrylic on canvas
80×120 cm
2019
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2007-ben végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán. 
Azóta olyan díjakat nyertem el, mint a MAoE vagy a KoGART külföldi 
ösztöndíja, illetve a Derkovits- ösztöndíj. 2018-ban a Faur zsófi Galériában 
mutattam be könyvemet, valamint a Hegyvidék Galériában, illetve a soroksári 
G13 Galériában volt egyéni kiállításom. 2019-ben a Műcsarnok Külön ter(m)ek 
című kiállításán szerepeltem, és meghívást kaptam Szlovákiába a Jan Koniarek 
Galériába. 

Domborműveim kiüresedett tereket, tájakat dolgoznak fel, amelyekben az 
emberi kéz alkotta világkép jelenik meg. Megfosztom a tereket a részletektől, 
és a lényeget koncentrálom a lemezbe. Minimális plasztikával az emberi 
szem és memória által befogható legnagyobb teret akarom megalkotni.  
A kapcsolódás, a kötődés, a személyesség hiányán keresztül mutatom 
meg az esetenként zsúfolt köztes terek magányát. Talán csak pillanatokra, 
de leginkább magunktól elhárított gondolatokra terelem a hangsúlyt.  
A behelyezhetőség ürességén át kutatom a tereinkhez viszonyuló kötődést,  
a tudatalatti érzelmeket.

I graduated as a sculptor from the Hungarian University of Fine Arts in 2007. 
Since then I have successfully applied for the international scholarships 
of the National Association of Hungarian Creative Artists (MAOE) and 
the Kovács Gábor Art Foundation (KOGART) as well as the prestigious 
Derkovits Scholarship. In 2018, I had my book launch at the Faur Zsófi Gallery 
and individual exhibitions at the Hegyvidék Gallery, and the G13 Gallery in 
Soroksár. In 2019, my works were featured at the exhibition Spaces (ap)art  
in the Kunsthalle Budapest. Moreover, I was invited to the Jan Koniarek 
Gallery in Slovakia. 

My reliefs depict emptied-out spaces and landscapes containing man-
made structures. I strip the spaces of their details and concentrate their 
essence on the plate. I want to create the largest space that can be captured 
by the human eye and memory with minimal plasticity. Through the lack of 
connection, attachment, and personal nature, I show the loneliness of the 
occasionally crowded in-between spaces. Perhaps only for a few moments, 
but I direct the focus on the thoughts that we try to divert ourselves from. 
Through the emptiness of insertion, I explore the attachment and the 
unconscious emotions connecting us to our spaces. 

 www.nemethmarcell.com
 nemeth.marcell.d 
 nemeth.marcell.d

 # nemethmarcell

NÉMET  
MARCEll

Újból új 1-4. / New again 1-4
vésett, festett koracél lemez /  
graven, painted stainless steel sheet
50×50×4 cm
2019



szabadtér II /  
Free space II     
vésett, festett 
koracél lemez / 
graven, painted 
stainless steel sheet
100×100×6 cm 
2018

szabadtér I /  
Free space I
vésett, festett 
koracél lemez / 
|graven, painted 
stainless steel sheet 
100×100×6 cm 
2018

Külső tér  
– homlokzat / 
External Space  
– forefront
vésett, festett 
koracél lemez / 
graven, painted 
stainless steel sheet
64×114×6 cm 
2019

Szabadtér III /  
Free space III
vésett, festett 
koracél lemez / 
graven, painted 
stainless steel sheet 
151×70×6 cm 
2019



 www.katjapal.com
 artistskatjapal 
 pakatja

 # palkatja

A ljubljanai Képző- és Iparművészeti Akadémia festő mesterszakán végeztem 
2010-ben. egyetemi éveim alatt egy cserediák-program keretében a dublini 
művészeti főiskolán is folytattam tanulmányokat. A kultúrsokk hatására, ami itt 
ért – főképp az eltérő oktatási módszerekre gondolok –, folyamatosan letisz-
tult a művészi eszköztáram és az érdeklődési köreim, amelynek eredménye-
ként tisztább színekkel kezdtem dolgozni, kutatásaim központi témája pedig 
az észlelés puszta folyamata lett.

Munkafolyamataim inkább introvertáltak, a felhasznált médium konkrét, fizikai 
valóságára összpontosulnak, ily módon feltárva egy festmény és a befogadója kö-
zötti kapcsolatot, amelyben a manipuláció lehetőségei nagy jelentőséggel bírnak.

olyan festményeket igyekszem létrehozni, amelyek szembesítik a nézőt sa-
ját megszokott „vizuális passzivitásával” – festményeket, amelyek struktúrája 
aktív, vagy ahogy én nevezem: játékos párbeszédre késztet. 

Időnként ez az aktivitás tisztán az érzékelés szintjén mozog, például amikor 
a kép a  fókuszpontunkkal és/vagy a nézőpontunkkal együtt változik. A művek 
azonban gyakran rugalmasak, többrétegű szerkezetek, olyan módszerrel kom-
binálva, ami a mozgás lehetőségét biztosítja. 

I received my MFA in painting from the ALUO in Ljubljana in 2010. During my 
studies I participated in a student exchange program at the NCAD in Dublin. 
Being exposed to this cultural shock, by which I primarily mean the different 
teaching methods, I gradually purified my artistic expression and interest 
which resulted in using cleaner colours and the mere process of perception 
becoming the centre of my research.

My practice is rather introverted, focused on the concrete, physical reality 
of the medium in use, thus exploring the vitality of the relationship between 
a painting and its beholder, whereby possibilities of manipulation are of great 
importance.

I try to create paintings that confront the spectator with their accustomed 
„visual passivity” – paintings whose structure call for an active, or as I call it, 
playful dialogue.

At times this action is purely perceptional, e. g. where the image changes 
with our focus and/or standpoint. However, the works are often flexible, multi-
layered structures, compound with a method which generates feasibility of 
movement.

PÁL 
 KATJA
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Šmiko74A2
akrilfesték, vászon, fa /  
acrylic on canvas, wood
70×60×2 cm
2019 

Black box
akrilfesték, vászon, fa /  
acrylic on canvas, wood 
65×65×4 cm
2018

Broken promise
akrilfesték, vászon, fa /  
acrylic on canvas, wood
68×105×2 cm
2018



Big sister (2c8e) 
akril festék, vászon, fa / 
acrylic on canvas, wood 
72×87×2 cm 
2019

White cube –  
little sister two 
akril festék, vászon, fa / 
acrylic on canvas, wood 
70×60×2 cm 
2019 

White cube on a red wall 
akril festék, vászon, fa / 
acrylic on canvas, wood 
76×87×2 cm 
2017

Broken promise (569zzG1) 
akril festék, vászon, fa / 
acrylic on canvas, wood 
68×105×2 cm 
2018

Black box 
akril festék, vászon, fa / 
acrylic on canvas, wood 
65×65×4 cm 
2018

Broken promise (721K) 
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