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A NŐK SZERINT...
Mikor az élet megjelent a Földön, az Alkotó kicsit zavarba jöhetett, hogy mit is kezdjen az eredménnyel. 
Az első időkben a gének egyszerűen csináltak egy kópiát magukról, és így szaporodtak. Kezdetben  csak 
növények léteztek, de a környezetszennyezés olyan nagy volt, hogy a sok oxigén már akadályozta őket a 
fejlődésben. Akkor az Alkotó megint közbelépett, és létrehozta azt az életformát, amely a hulladékot 
fogyasztotta, vagyis oxigénnel táplálkozott. Ez volt az állatvilág.
És az állatvilággal megjelent a szex. Az élet hordozója a nő volt, a hím csak a megtermékenyítéshez 
kellett, utána már nem volt rá szükség, többnyire el is pusztult.
A biológusok azt mondják, hogy a szex azért vált egyeduralkodóvá, mert a gének keveredésével köny-
nyebben tudott reagálni az evolúciós változásokra.
Azonban ezt néhány kutató kétségbe vonta, és azt állítja, hogy a szex nem mutat bizonyított előnyt az 
ivartalan szaporodással szemben.
Ugyanakkor azt feltételezik, hogy a két nem megjelenésének a szexen kívül más haszna is lehet.
Az egyik ilyen feltételezett haszon, hogy a férfi alkalmas arra, hogy bizonyos evolúciós változásokat tesz-
teljen. Ha az evolúciós változás sikeres, akkor a nő követi a bevált változásokat.
De ha a fejlődés eléri az optimális szintet, a dolog megfordul, a férfi egyre inkább háttérbe szorul, és a 
nő akár fizikai előnyre is szert tehet. Ezzel párhuzamosan a társadalmi szerepe is radikálisan változik.
Bár ez nem egy bizonyított hipotézis, de vannak jelek, amelyek ilyen típusú változások felé mutatnak.
Mivel a szellemi oldala korábban sem volt kétséges, azt mondhatjuk, hogy a férfiak lassan hátraléphetnek.
A XXI. században a nők szerepe sok területen, pl. a politikában, művészetben talán még fontosabb, mint 
a férfiaké.
Az Artézi Galéria kiállítása a nők rendkívül előremutató eredményeit szeretné demonstrálni a 
művészetben.

2021. május

Németh Géza képzőművész



BÜKI ZSUZSANNA
zsubusze@gmail.com
festő- és grafikus
1957, Nova
Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest
„Eljárása némiképp a falkutató művészettörténész vagy a régész inverze, fordítottja. 
Amazok feltárják az egymást fedő rétegeket, a művész viszont „rájuk pakol”, egyre 
gazdagabb asszociációs hálót vonva köréjük. A változatos grafikai és fotótechnikai 
eljárások, montázsok, személyes, manuális beavatkozások nyomán lesznek mind 
telítettebbé, gazdagabbá.”                                       (Pataki Gábor 2012)

Kopogtató
2021, vegyes technika, 
50×70 cm
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Pellengér
2021, vegyes technika, 

50×70 cm

Rácsok
2021, vegyes technika, 

50×70 cm

UNOKÁM MESÉI /
ZÁR és NYIT sorozat



GEDEON IRÉN
gedeon.iren@gmail.com
Székács Zoltán és Sebestyén János festőművészektől tanultam technikákat, kom-
pozíciós készséget, szemléletet, melyeket nagy lelkesedéssel alkalmazok. Egyaránt 
alkalmazom a közvetlen vászonra festést, valamint a strukturált  felületre – már a 
vakolás során kialakított mintázatra – különböző anyagokkal  való  több rétegű 
alkotást,  archaikus, sötét színekkel, olykor élénk, erőteljes színekkel. Szeretek kísér-
letezni, alkotás során felbukkanó új  technikákat kipróbálni, egymásba olvasztani. 
Nagy hatással van  rám az ősi kultúrák  világa, barlangrajzok, időtlen tájak,  kövek, 
hegyek anyagainak mintázata és foglalkoztat az emberi lélek mélységeinek a kuta-
tása is mely témák egyszer csak megjelenítődnek alkotásaimban néha számomra is 

meglepő módon.

Újratervezés
vászon, akril, vegyes technika, 

75 x 58 cm

Imperium Romanum
vászon, akril, vegyes technika, 

58 x 58 cm
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Újratervezés
vászon, akril, vegyes technika, 

75 x 58 cm



GENDOVA MIROLJUBA
miroljubagendova@gmail.com
1956. május 31-én született Budapesten.

Elvégezte a szófiai Képzőművé-
szeti gimnáziumot, a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola festő 
szakát és posztgraduális kép-
zésként a Magyar Iparművészeti 
Főiskola textil-gobelin szakát.
Az alkotásaival több egyéni és 
csoportos kiállításon szerepelt 
Magyarországon és külföldön. 
Sok művészeti írással, recenzi-
ákkal, kiállításmegnyító szöve-
gekkel dicsekedhet. Tagja a 
BULG’ART alkotói csoportnak, 
a Bolgár Kulturális Fórumnak 
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének.

Vasaló I.
vegyes technika, 50 x 40 cm
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Vasaló II.
vegyes technika, 50 x 40 cm



HÉDER MÁRIA GABRIELLA
heder.mari@gmail.com

A festészetemben az foglalkoztat, hogy a kétdimenziós síkon hogyan lehet a 
mélységet a 3. dimenziót ábrázolni úgy, hogy megjelenjen a fény ereje a kom-
pozícióban.
A strukturált térbeli kifejezési forma lehetőség számomra a nagyvonalú gesztu-
sok mellett a lélek rezdülésének megfogalmazására.
A különböző rétegvastagságok létrehozásával, a felületek játékával, kihasználva 
az anyag nyújtotta véletlenszerűséggel és tudatos irányítással igyekszem meg-
teremteni saját képi világomat.

Emlékezés
2016. 

vászon, vegyes technika, 50 x 50 cm
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Szavad, ha nincs
2016. 

vászon, vegyes technika, 70 x 50 cm



HOLLAI KRISZTINA
krisztihollai@gmail.com
www.hollaikrisztina.com
Mint kortárs-alternatív gondolkodású művész nem vagyok híve a merev konvenci-
óknak, ellenben tradíciókra építkezem, és nyitott vagyok a világ állandó változá-
sára. Engem a körülöttem lévő mai modern világ foglalkoztat. Duchamp óta már 
bármi lehet művészet. Szerencsémre. Nincs megkötve a kezem műfajjal, izmussal, 
technikával. A művészet szabad. A képeimet sokszor a véletlen vagy az ösztönösség 
alakítja. Az alkotói folyamatban sokszor olyan világokat fedezek fel, ahol minden sza-
bály érvényét veszti. Ez hihetetlenül izgalmas, de kockázatos is, mert nem garantált, 
hogy az alkotás a megszokott nézői vagy szakmai elvárásoknak megfelel. Témáim 

látomások az életről, gondolatok, kérdések. Úgy vélem, hogy a kép véglegesen csak akkor készül el, amikor a néző elé 
kerül. A festményt az alkotó és a néző együtt hozzák létre. Ekkor kapcsolódik össze az individuális magányos művész 
a másik emberrel, a világgal.

Képeslap F. M.–nek 
 2020. 

vegyes technika, 120 x 100 cm
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Kehely No. 2
2020. 

vegyes technika, vászon, 
100 x 80 cm



LÁNG ESZTER
képzőművész
korond12@gmail.com

Festészetet és grafikai alapokat Torok Sándortól 
tanult. Az 1990-es évek elejétől kezdve országos 
és nemzetközi képzőművészeti tárlatoknak rend-
szeres résztvevője. Grafikával, fotóval, installáció-
val és performansszal is foglalkozik. Munkásságát 
számos díjjal ismerték el. Művészeti írásait közöl-
te a Balkon, Új Művészet, Várad, Műértő, Vigilia, 

Prae, Műút, Képírás, Arnolfini Archívum stb. 2016-tól a Képírás művészeti folyóirat 
szerkesztője.
Tagja a MAOE-nak, a Magyar Vízfestők Társaságának (alelnök), a Magyar Pasztell-
festők Társaságának, a Magyar Elektrográfiai Tár-
saságnak, a Lengyel Pasztellfestők Társaságának 
(Stowarzyszenie Pastelistów Polskich), a „D. Fleiss 
and East-West Artists” nemzetközi képzőművé-
szeti egyesületnek. 

Moravica II.
CGD, 45 x 45 cm
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Moravica I.
CGD, 45 x 45 cm



KÖBÖL VERA
kobolvera@gmail.com
A Lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskola könyvtervezés-alkalmazott grafika 
szakán diplomázott + aspirantúra ugyanott. 14 évig dolgozott a Corvina Kiadó-
ban, 1984-től szabadfoglalkozású könyvtervező, alkalmazott grafikus, fotográ-
fus.  A  Szép magyar könyv  zsűri tagja majd szakmai vezetője volt,  főiskolai 
diplomamunkák opponense. 1978-tól a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 
tagja.  Könyvművészeti és tipográfiai csoportos kiállításokon, majd egyéni és 
csoportos fotókiállításokon vett részt.

Ritmika
kasírozott print,  70 x 50 cm

Láttam
kasírozott print,  70 x 50 cm

kobolvera@gmail.com
http://verakobol.hu
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Láttam
kasírozott print,  70 x 50 cm



KOVÁCS JOHANNA
kjohanna@me.com
Grafikáin az ember társas kapcsolatai íródnak tussal, tollal, ecsettel. Drámai megfo-
galmazásaiban a valóra nem vált vágyak épp úgy jelen vannak, mint a lelkek feletti 
uralmukat gyakorlók a társadalmak hierarchikus rendszereiben. Felfogásában és áb-
rázolásában a test mindig valami más, egyszerre szürreális, egyszerre expresszív, a 
testek itt levedlik magukról a köznapi hasonlóság bőrét, hol középkori lovagokra, hol 
csillagközi szörny-utazókra, ősvilági rémlényekre emlékeztetnek bennünket. Madách 
Imre is bejárja ezeket a történelmi fordulópontokat Az Ember Tragédiájában. Az ehhez 
készített illusztrációsorozat négy tagját állítja ki Johanna az Artézi Galériában. Az 
utóbbi évtizedekben síkgrafikával egyedi, művészi módon tört ki a papír és a vászon 

síkjából. Papírpéppel, színekkel és klasszikus festői eszközökkel ugyanazokat, illetve az ismételten problémaképpen 
jelentkező magán és társadalmi történelmi helyzeteket, konfliktusokat boncolja, értékeli megrázó figuratív absztrakt 
kompozíciókban. Egyedi formanyelve ötvözi a figuratív és absztrakt ábrázolást, e kettő együttese adja meg azt az 
átütő, egyre inkább monumentális érzést, művészi élményt, amely Johanna sajátja. 

mailto:kjohanna%40me.com?subject=


Madách Ember Tragédiája 
újragondolva

vegyes technika, vászon, merített 
papír, 40x30 cm

 I. II. III.



MÓZES KATALIN
mozes.jami@gmail.com
1951-ben születtem, húsz egynéhány éves korom óta rendszeresen állítok ki csopor-
tos, országos és egyéni kiállításokon.
Munkáimat jól ismerő művészeti írók, művészettörténészek rendszerint az Európai 
Iskola művészeivel rokonítják műveimet.
Kováts Albert egy kiállításom megnyitása alkalmából a következőket írta: „ameny-
nyiben helyét az európai művészeten belül a magyar festészet folyamatában kere-
sem, akkor abban az erős áramlatban találom meg, amit azonos levegője, szelleme 
tesz közössé, nem pedig stiláris vonásai. Nőfestőinknek a második világháború után 
kibontakozott művészetére gondolok, elsősorban Vaszkó Erzsébet, Gedő Ilka, Vajda 
Júlia és Ország Lili világára”.

Csoport 2. 
2020. olaj, kollázs, papír
40 x 57 cm

Csoport 1. 
2020. olaj, kollázs, vászon

24 x 18 cm

mailto:mozes.jami%40gmail.com?subject=mozes.jami%40gmail.com


Csoport 1. 
2020. olaj, kollázs, vászon

24 x 18 cm



ORIENT ENIKŐ
eniko.orient@gmail.com
A Magyar Iparművészeti Főiskolán (MOME) diplomázott  Textil, 
majd a tanárképző tanszéken.
Az évek során több alkalommal díjazták alkotásait. 2021-
ben a Pro Cultura Christiana-díjat adományozta  munkássága 
elismeréseként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Az ősi anyagok, a különféle technikák adottak-kötöttek, az új 
gondolatok vizuális megjelenítése egyszerre hagyományőrzés 
és áttörés az értékek teremtésére, a belső tartalmak egyéni ki-
fejezésére. Ars poeticája évek során kristályosodott ki, és vezeti 
az alkotói pályán. 

Mondanivalói a következetesség mellett új kifejezésformákban is láthatók, hiszen az ősi japán 
hajtogatás, az origami nemcsak papírt jelent számára, hanem a textil-origamit bontakoztatta ki, 
ez zászlóin a csíkhajtogatás. Textilfestéséhez hasonlóan sajátos áttetsző, áttűnéses felületet 
hoz létre a  zománc képein is. Kincsestára az anyag és a technika, ezek a gondolatainak hordozói.
Nemzetközi kategória a kisplasztika, és Zászló fesztiváloknak vagyunk tanúi úgy hazánkban , 
mint a világban is. Kilépve a múzeumok falai közül a nyitott közösségi tereken lobognak, a textil 
nyelvén hirdetve közösségi és egyéni üzeneteket. Munkásságát ezek  a különleges  méretek 
tovább gazdagítják.

1. Kalitka Rippl–Rónai  
2018. selyem, organza, 100 x 250 cm

2. A fa élete Csontváry 
2019. selyem, organza, 100 x 250 cm

mailto:eniko.orient%40gmail.com?subject=




RÉTI ÁGNES
agnesreti.art@gmail.com
festőművész, grafikus
Kezdetben  olaj  tájképeket,  portrékat  festett,  majd  áttért a pasztell portrékra és  dra-
périás csendéletekre. 
Néhány éve  kikísérletezett  egy  új  technikát, mely az egymással nem kompatibilis-
nek tartott anyagok (pasztell, pamutjersey) sajátosságait  kiaknázva  tudatosan  épít  
a  tudatalattira,  teret engedve a véletlen belépésének az alkotói folyamatba. 
A véletlen tudatos  felhasználásának,  a képbe  való   tudatos  beépítésének  mértéke  
azonban  már  a  ráció  által  vezérelt  ellenőrzött folyamat. A dekódolás már a 
szemlélő dolga.

Áldozat
70 x 50 cm pasztell, pamutjersey

mailto:agnesreti.art%40gmail.com?subject=


Apokalipszis
80 x 60 cm pasztell, 

pamutjersey



VÉN MÁRIA
venelike@gmail.com

Látva, felismerve, hogy a művészet valójában életforma, 
magatartás, természetes attitüd, művészi elgondolásomat 
illetően az absztrakt festészetben látom legőszintébb meg-
nyilvánulásaimat. Képeim nem kölcsönzik sem a perspektíva 
tudományosságát, sem az eleve elrendelt határozottságát. 
Felfogásom szerint a tabula rasa a kiindulópont, párbeszéd-
be kerülve az anyaggal, a térrel, a lehetséges és a tényleges 
valóságában. A szent és a profán egyaránt vonzó. Technikai-
lag szinte mindent szabad, ami a kívánt eredményt szolgálja. 

Tudatosság, logika csupán a tér értelmezésén alapul, amely absztrakt módon nyilvánvaló. A 
puszta ösztönösségen túlmutató rajzolt festményeken keresztül keresem, kutatom a rajz és a 
festészet egységét. A „prehisztorikus ember” vágyával belső úton járó festő vagyok, aki szereti, 
ha a képekben megmutatkozik a lehetséges és a tényleges valóság teremtő aktusának pillana-
ta. Eckhart Tolle gondolatával barátkozom: 
„Minden igazi művész – akár tudatában van, akár nem – az elmenélküliségből, a belső csönd-
ből alkot. Ezt követően az elme csak formába önti a kreatív sugallatot vagy fölismerést.” 
    
Nem kényszer a befelé fordulás, hanem szabadság, ami a művészet alapja. A szabadság nem 
zajos, hanem csöndes tevékenység. A belső csönd engedi azt is, hogy másokat meghalljunk, 
meglássunk, megérezzünk.

mailto:venelike%40gmail.com?subject=


Részletek a homokkönyvből (Borges)
triptichon, akvarell, applikáció, 23 x 50 cm

Változások
triptichon, akvarell, applikáció, 23 x 50 cm



VINCZE PETRONELLA
vip.ella@gmail.com

„Az alkotói élet keresés, kutatás. Nem elég 
megtalálni valamit, még mélyebbre kell ásni, 
soha nincs vége.” (Claudio Abbado gondolatai)

Az alkotás folyamata személyes, befelé fordu-
lást igényel. Számomra az anyaggal, a techni-
kai megoldásokkal és képzeteim kivetítésével, 
láthatóvá tételével, a gondolataim egy pontba 

történő sűrítésének lehetőségével vagy éppen a gondolati sík szeleteinek ki-
bontásával való folyamatos kísérletezést jelenti. Munkáimban és az életemben 
jelentős szerepe van az intuíciónak. Foglalkoztat az idő és térbeliség kapcsolata, 
a kettősségek, a nézőpontváltások, a rendezettségben rejlő szabálytalanság, és 
a szabálytalan szabályossága, az inspiráló rendezetlenség, az egyformaság és 
a különbözőség. A lét jellemző vagy valamilyen szempontból fontos pillanatát 
szeretném megragadni.
Törekszem, hogy megtaláljam az adott témához legjobban illeszkedő megje-
lenítési módot. A tusfestés megköveteli a lendületet, megengedi a képzelet 
szabad szárnyalását, ugyanakkor az apró részletek kidolgozására is alkalmat ad. 
Jelen munkák a „Mögött” sorozat részei, amelyekben a tus adta lehetőséget 
kihasználva a tudat és a tudattalan; a látható, a tapintható és a csupán érezhe-
tő, de láthatatlanul is folyamatosan jelen lévő közötti kapcsolat megragadására 
teszek kísérletet. Izgalmas terület, és csak remélni tudom, hogy a képek befoga-
dása is hasonló izgalmat jelent. 

1. Vidékek legbelül
2021. tus, papír, 50 x 40 cm

2. Csillag
2021. tus, papír, 50 x 40 cm

3. Árnyék
2021. tus, papír, 50 x 40 cm
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1. Vidékek legbelül
2021. tus, papír, 50 x 40 cm

2. Csillag
2021. tus, papír, 50 x 40 cm

3. Árnyék
2021. tus, papír, 50 x 40 cm



VÖRÖS VALÉRIA
vvvali@freemail.hu    www.vorosvaleria.eoldal.hu
Várpalotán a Thuri György Gimnáziumban érettségiztem 1973-ban rajz tagozaton. 
Érettségi után Budapesten tanultam tovább, azóta Budapesten élek. 30 évig dolgoz-
tam a közoktatásban kémia, áruismeret és német nyelv szakos tanárként. 
2009-ben elvégeztem a lakberendező szakot, ahol kollázs- és montázs technikákkal 
ismerkedtem meg. Az alkotást 2011 óta tekintem főtevékenységemnek. Kezdetben 
akrillal festett képeim mellett főként textil kollázsokat készítettem. 
2018-ban újabb inspirációk hatására áttértem egy olyan vegyes technikára, amelynél 
különböző matériák képezik az alapot. Vakolatszerű anyagot és betonpasztát viszek 
fel kartonra és vászonra. Így készülő képeim is részben kollázsok, ezeken is különféle 

anyagokat dolgozok össze, jórészt előre megfestett kollázs papírokat és változatlanul textíliákat, csipkét és zsákvász-
nat. Örömmel tölt el a képek véletlenszerűsége, a munka folyamán változó és alakuló felület látványa, amelyen, ha 
felfedezek egy témát, azt továbbgondolom. 
Így alakul át a véletlenszerű irányított folya-
mattá. Fontos mintaelemeim a különböző 
geometrikus formák, jelek, szabálytalan 
alakzatok. Jól érzem magam a szürke sok-
féle árnyalataiban, de kevés más színnel is 
dolgozom, főként barnákkal, kékekkel, feke-
tével és fehérrel. Rusztikus, natúr, archaikus 
részletek találkozásából, illesztéséből és az 
átfedésekből keletkeznek absztrakt képeim.
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