
R
ÉS

ZB
EN

 A
Z 

EG
ÉS

Z
B

a
ra

n
y

a
y

 A
n

d
rá

s 
m

ű
v

é
sz

e
te

 
Th

e 
W

ho
le

 th
ro

ug
h 

th
e 

Pa
rt

s 
| A

rt
 o

f A
nd

rá
s 

Ba
ra

ny
ay



T A R T A L O M  |  C O N T E N T S

L e h e t s é g e s  e m l é k e z e t  |  P o s s i b l e  R e m i n i s c e n c e

B a r a n y a y  A n d r á s  m ű c s a r n o k i  k i á l l í t á s a  e l é   
F o r e w o r d  t o  A n d r á s  B a r a n y a y ’ s  e x h i b i t i o n  i n  t h e  M ű c s a r n o k

S Z E G Ő  G y ö r g y

6

K u r á t o r i  e l ő s z ó  |  F o r e w o r d  b y  t h e  C u r a t o r s

J U R E C S K Ó  L á s z l ó ,  K I S H O N T H Y  Z s o l t

1 4

B a r a n y a y  A n d r á s  m ű v é s z e t é r ő l  |  O n  t h e  A r t  o f  A n d r á s  B a r a n y a y

S U B A  B o g l á r k a

1 8

M u n k á k  |  W o r k s4 2

F ü g g e l é k  |  A p p e n d i x2 6 0

Részben az egész | Baranyay András emlékkiállítása
The Whole through the Parts | András Baranyay Memorial Exhibition

Műcsarnok | Kunsthalle Budapest

2021. október 6. –  december 5.

6 October – 5 December 2021

Kurátor | Curator: KONDOR-SZILÁGYI Mária

Társkurátorok | Co-curators: JURECSKÓ László, KISHONTHY Zsolt

A társkurátorok munkatársa | Assistant for the co-curators: KISZTY Laura

A kiállítás anyagát válogatta és összeállította | The exhibited artworks were assorted and arranged by: 

JURECSKÓ László, KISHONTHY Zsolt, KONDOR-SZILÁGYI Mária, SUBA Boglárka

A katalógus szerkesztői | Editors of the catalogue: JURECSKÓ László, KISHONTHY Zsolt, KONDOR-SZILÁGYI Mária 

Szöveg | Text: JURECSKÓ László, KISHONTHY Zsolt, SUBA Boglárka, SZEGŐ György

Szövegek gondozása | Proofreading: GÖTZ Eszter

Angol fordítás | English translation: SARKADY-HART Krisztina

Műtárgyfotók | Photos: MissionArt Galéria, SULYOK Miklós

Grafika | Graphic design: PLAVECZ Sára

Nyomdai koordinátor | Print production coordination: SZERDAHELYI Júlia

Nyomda | Printed by: Pauker Nyomda Zrt.

Kiadó | Published by: MissionArt Galéria Kft., Műcsarnok Nonprofit Kft., 2021

Felelős kiadó | Publisher responsible: SZEGŐ György DLA művészeti igazgató | artistic director

Külön köszönet illeti Baranyay Juditot a kiállításhoz nyújtott segítségéért.  

Special thanks to Judit Baranyay for her generous help with the exhibition.

A MissionArt Galéria köszönetet mond a Lövőház 2010 Kft-nek a katalógus és a kiállítás támogatásáért.

MissionArt Gallery would like to thank Lövőház 2010 Kft. for their support of the catalogue and the exhibition.

A katalógus a Műcsarnok és a MissionArt Galéria közös rendezésében megnyíló Baranyay András emlékkiállítás alkalmából készült. 

The catalogue was made for the András Baranyay memorial exhibition jointly organised by the Műcsarnok and the MissionArt Gallery.

ISBN 978-615-5695-43-8

© Műcsarnok Nonprofit Kft, MissionArt Galéria Kft. és a szerzők



4 5

SZ
Ö

VE
G

EK
 | 

TE
XT

S



6 7

A Baranyay-kiállítás képválogatása felemelő, mégis bizonyta-

lan érzésként maradt bennem napokig. Még messze a bemuta-

tó, de az előzmények várakozó vonzásához friss élményt ad az 

angol preraffaelita tárlat a Nemzeti Galériában, az ikonná lett 

Jane Morris és társnőinek holt szépségével. Hozzá pedig, eme-

letekkel feljebb, a Százados László által készített kamarakiál-

lításon egy kísérleti film Baranyaynak a Dante Gabriel Rossetti 

Jane Morris-portréja nyomán készített kettős önarcképeiről.1  

A művek és maga a film is idő- és térbeli montázsok – gifek 1984-

ből, már ha létezik ilyesmi. Baranyay András jól ismerte Rossetti 

romantikus történetét a korszakos szépségideállá lett szerető, 

majd feleség korai elvesztése után: a festő Jane mellé temette 

a hozzá írt szerelmes verseit, majd később kiásatta azokat a sír-

ból. Baranyay is kiássa a régóta halott szépséget, és átadja neki 

a saját portréját: mintha őhelyette inkább egy el- vagy tovább-

képzelt Rossettivel történnének meg az élete fontos dolgai. 

A Nemzeti Galériának a preraffaelita anyaghoz kapcsolt  

kamaratárlatán Százados László Baranyayt idézi: „…Én abszolút 

Kierkegaard híve vagyok, meg imádom ugye az egész romanti-

kát, az igazi romantikát, és arra is tulajdonképpen jellemző ez a 

bizonytalanság mint döntésképtelenség. Az abszolút minden-

tudás (…) múlt századi gondolkodásmód maradványa. Ez vonat-

kozik aztán a technikára is: az emberiség, amit ebben a percben 

nem tud megoldani, biztos abban, hogy meg fogja oldani. A Ti-

tanic pusztulása volt az első nagy pofon. Mindenki tudta, hogy 

elsüllyeszthetetlen, és mégis elsüllyedt. És én ilyen szempont-

ból tartom Kierkegaard-t nagyon jelentős gondolkodónak: ő 

ennek a kellős közepén volt képes arra, hogy ennek pontosan az 

ellenkezőjét állítsa, hogy egy francot, nem tudunk mi semmit, 

illetve így is magyarázhatjuk a dolgokat, úgy is magyarázhat-

juk, semmit sem tudunk.”2 

És megjelenik bennem egy emlékkép Baranyayról, amint a 

budai Fő utca egy(ik) spirituális helyén, fejét könyökére hajt-

va – mintha Aby Warburg Mnemosyne-atlaszából kelt volna ki 

– hosszan, átható tekintettel tűnődik. Azt hiszem, tiltakozna a 

bennem megmaradt kép ellen, hiszen így folytatta: „… Se Jane 

Morrist nem lehet fölfedezni, se engem.”3 Az előbb idézett in-

terjúban azt is elmeséli, hogy Kierkegaard hogyan zavarta el 

imádott menyasszonyát, és hogy rettenetesen szenvedett e 

döntésétől. A jegygyűrűből végül egy láncra függesztett ke-

resztet csináltatott, és a nyakában hordta, ezzel szimbolikusan 

visszaállt a jegyessége. Baranyay műveit nézve szinte kirajzoló-

dik egy ív, hogyan változnak át a Bernáth tanítvány stúdiumai- 

ból a főművek, pl. A szél sorozat a rá jellemző filozófiai mély-

ségű bizonytalanság-ikonná. Felsejlik, hogy az ars poeticája a 

„nyaklánc” analógiájára a testek mikro-képeinek felnagyítása: 

korai aktjain is inkább a modell testhajlat-részleteire fókuszál. 

Kicsit tágabbra merészkedve, Escher kezet rajzoló kezére is asz-

szociálhatunk. De Baranyay a szimbolista valóság-vakság és a 

biológiai látás analógiáit kutatta. Nem poeta doctus volt, sem fi-

lozófus költő vagy geometriát szerkesztő képzőművész, hanem 

költő-filozófus-rajzoló.

 Egy kortárs filozófus Kierkegaard-t idézte a különutas mű-

vészek dicséreteként: „Aki a korszellemmel köt házasságot, ha-

1 A transzparenssé tett Jane Morris-portrékat – egybefűzve Beke László, Le-

géndy Péter, Tóth Gábor, Türk Péter és Vető János munkáit – Experanima cí-

men mutatták be (Balázs Béla Stúdió és Pannónia Filmstúdió koprodukció, 

1984)

2 Az elbújt ember. Baranyay Andrással beszélget Hajdu István. Balkon, 

1994/4

ehetséges emlékezet
Baranyay András műcsarnoki kiállítása elé
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mar megözvegyül.”4 Baranyay, noha az Ipartervesekkel indult, 

teljesen egyéni utat járt be.

Úgy emlékszem, az 1987-es Makói Grafikai művésztelep 

Grafikai Szimpóziumán5 barátkoztunk össze. Az 1993-as szé-

kesfehérvári kiállításáról6 írtam: „Képzeljünk egy festőt, aki 

éveken át dolgozik egy szétszedett ikonosztáz restaurálásán, 

hogy ha majd végez, újra egésszé, képi világrenddé álljanak 

össze az újragondolt és festett fragmentumok. A lemondás 

démona talán mindannyiunkban felvigyorog, amikor saját 

életünkről derül ki, a kész részletek összeillesztésére nincs va-

lós remény. Baranyay Andrással valóban megtörtént ez a pél-

dázat, egy székesfehérvári templomban hevernek szanaszét 

többesztendős restaurátori tevékenységének darabjai. A sors 

vidám kelepcéje, hogy most éppen e városban rendezheti meg 

gyűjteményes kiállítását. Bizonyosnak látszik, hogy a restau-

rátor munka, a töredék-lét tapasztalatai ott láthatóak a 60-as 

években készített felnagyított testrészeket ábrázoló rajzok-

ban és litográfiákban. (…) »Félt, reszketett, és hitt, mint a nagy 

lázadók« – írja Balassa Péter Kierkegaardról. Baranyay András 

éppen ezzel a rejtőzködően erotikus hittel szinte a filozófus 

gondolatainak képírója lett. Címek és utalások nélkül, inkog-

nitóban lázad. Nem sorolja a filozófia és a festészet nagyjait, 

mégis ott érezzük azokat képeinek csendjében. Ez a feszítő el-

lentmondás emeli ki a festőt a kortárs magyar avantgárd kép-

zőművészet skatulyáiból, és talán azok fölé is.”7        

A világ felgyorsult, benne tér és idő gyorsuló módon elsu-

hannak. A menetszél mindig magával ránt, elsodor valamit – 

nem csak a személyes emlékekből, hanem még inkább az em-

beri szellem lehetséges világlátó teljességéből. Ezer évekkel 

ezelőtt a világlélek áthatotta az embert, az isteni szellem em-

beri testközelben volt. A klasszikus ókortól a kora középkorig a 

tudós és a filozófus teljesítménye szinte kötelezően átfedték 

egymást, miközben lírai hagyatékukat költészetként (is) ol-

vashatja az utókor. Akkor a líra – feltételezem – nem volt prog-

ramjuk tudatos része. Kifejező eszközeik is egyszerűen benne 

voltak a világ teljességében. De később az objektív filozófia 

már nem igényelte a „pán-eszmét”. Ma egy költőnek ritkán van 

ihlete filozófiai tételeket versbe foglalni, sőt az ilyesmit egy-

szerre a költészet és a filozófia félreértésének tartanák a ráció 

írástudói. Hosszú sora van ennek a folyamatnak: Hamvas Béla 

1937-ben feldolgozta a krízisirodalom történetét, A világvál-

ság c. művéhez válságbibliográfiát is mellékelt. Nála egyszerre 

volt viszonyítási pont a filozófia, a költészet és a tudományok. 

Bámulatos kapacitásához a műveltsége is megvolt. Az egyik 

válságleírás esztétikai-poétikai karakterű, a másik bölcselet, a 

harmadik valamilyen diszciplína. A költői mérce szerint egye-

lőre (immár nem a mindennapokban) még úgy tudjuk, hogy a 

poétika által sokkal többet foghatunk fel a teljességből, mint 

a tudós bölcselmek követésével. Az egyes ágak művelői nem 

is tudják igazán, hogy mivel foglalkozik a „másik”. Tiszteletben 

tarthatják ugyan egymást, de műveik nyomán a világlélek töb-

bé már aligha teremtődik újra.

A modernitás „konstruálta” világban a vizuális kultúra fi-

lozófiai (nem széptani) civilizációs ívének elemzése fehér folt 

maradt. Nem tudok róla, hogy lenne – talán nincs is – Hamvas 

Béla világfelmérésének mai képzőművészeti megfelelője. Ha 

erre a hiányra ráébredve valaki – egy szabadgondolkodó –, és 

ezt az összegzést a látás élményére kiterjesztve, a máig elme-

részkedve megírná, abban Baranyay András életművének ki-

tüntetett helye lenne.                 

Végül szeretném megköszönni a Baranyay-hagyatékot 

gondozó MissionArt Galériának, valamint a művészt támoga-

tó, majd munkásságát kutató Jurecskó Lászlónak és Kishonthy 

Zsoltnak, hogy sok évnyi munkájuk nyomán a Műcsarnokkal 

együtt hozzák létre a kiállítást és a katalógust.  

Szegő György

3 uo.
4 Szathmári Botond idézi Kierkegaard-t Kazanlár Ámin Emil nyitóján 

(2021. 05. 28.)
5 Makói Grafikai Szimpózium 1988, és ott az 1987. évi művésztelep részt- 

vevőinek kiállítása. József Attila Művelődési Központ, Makó, 

1988. 07. 08. – 07. 22. A kiállítás résztvevői: Baranyay András, Benes József, 

Gaál József, Gémes Péter, Halász Károly, Károlyi Zsigmond, Kéri Ádám, 

Kocsis Imre, Kovács Attila, Kőnig Frigyes, Lengyel András, Lux Antal, Pásztor 

Gábor, Pincehelyi Sándor, Rácmolnár Sándor, Swierkiewicz Róbert, Szabó 

Ágnes, Szikora Tamás, Veszely Ferenc.
6 Baranyay András. István Király Múzeum, 1993. 04. 22. – 05. 28. 

Kurátor: Kovalovszky Márta
7 Szegő György: A dialektikus líra képei – Baranyay András kiállítása 

Székesfehérvárott. Magyar Nemzet, 1989. 04. 22.
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The selection of pictures for the András Baranyay exhibition left 

me with an uplifting yet uncertain feeling for days. The exhi-

bition is still far in the future but a new addition to the thrill 

of my anticipation was the Hungarian National Gallery’s recent 

display of English Pre-Raphaelites and within it the past beauty 

of the iconic Jane Morris and her fellow muses. The accompa-

nying dossier exhibition a few storeys higher, curated by Lász-

ló Százados, included an experimental film about Baranyay’s 

double portraits using a portrait of Jane Morris by Dante Gabriel 

Rossetti.1 The works and the film are montages – GIFs of time 

and space from 1984 – if such things exist. András Baranyay 

was well acquainted with the romantic story from Rossetti’s 

life: after he had prematurely lost Jane Morris, the woman who 

was first his love – elevated into an ideal of beauty of the entire 

Victorian era – and then his wife, he buried the love poems he 

wrote to her in the tomb but later had her exhumed to recover 

them. In the same way, Baranyay exhumed a long dead beauty 

and gave her his own portrait: it is as if the important events of 

his life had happened not with him but with an imaginary and 

re-imag(in)ed version of Rossetti.

At the dossier exhibition, László Százados quoted Baranyay: 

“…I’m an absolute adherent to Kierkegaard, and, you know, I 

love Romanticism, genuine Romanticism, which is basically 

also characterised by an uncertainty, an inability to make de-

cisions. The concept of absolute omniscience (…) is a leftover 

from the past century’s way of thinking. This is also manifest 

in technology: humanity is certain that what it cannot solve in 

the present moment it will be able to solve eventually. Then the 

Titanic came as the first major blow to this. Everybody ‘knew’ 

it was unsinkable, yet it sank. I see Kierkegaard as a seminal 

thinker since he was in the midst of this way of thinking and 

still had the ability to state the exact opposite, saying, what the 

heck, we don’t know a thing, things can be explained this way 

and that way, we don’t know anything.”2 

And this brings a memory to mind about Baranyay. My men-

tal image of him at one (of the) spiritual place(s) of Fő Street in 

Buda as he was deep in thought, with a sustained and penetrat-

ing expression on his face and with his head laid on his elbow 

– as if he had just emerged from Aby Warburg’s Mnemosyne 

Atlas. I think he would object to this image that lingers in my 

memory as in the interview he went on to say: “… Neither Jane 

Morris, nor I can be discovered.”3 Then he told the story of how 

Kierkegaard sent away his fiancé, who he admired, and how 

terribly he suffered because of his decision. He had a cross sus-

pended on a chain made from the engagement ring and wore 

it around his neck, thus symbolically restoring his engagement. 

When viewing Baranyay’s works, one can virtually see the path 

he followed: how his masterpieces – e.g. his series The Wind, 

made as a student of Aurél Bernáth – evolved into icons of un-

certainty with the kind of profound philosophical content that 

was so much his own. One remembers that his ars poetica, akin 

to his analogy of Kierkegaard’s necklace, is based on magnified 

1 The Jane Morris portraits, made transparent, were exhibited together with 

works by László Beke, Péter Legéndy, Gábor Tóth, Péter Türk and János Vető 

under the title Experanima (coproduced by the Béla Balázs Studio and 

Pannónia Film Studio, 1984).

2 Az elbújt ember. Baranyay Andrással beszélget Hajdu István [The Hidden 

Man. István Hajdu in Conversation with András Baranyay] Balkon, 1994/4. 
3 Ibid.

Possible Reminiscence
Foreword to András Baranyay’s exhibition in the Mûcsarnok
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micro-images of the body: Baranyay focused on the details of 

his models’ curves already in his early nudes. Taking it a bit fur-

ther, Escher’s hand drawing a hand could be our next associa-

tion. However, Baranyay sought analogies between a symbol-

ist’s blindness to reality and biological vision. He was neither a 

poeta doctus, nor a philosopher-poet or an artist-constructor: 

he was a poet-philosopher-draughtsman.

A contemporary philosopher once quoted Kierkegaard in 

his praise of artists who pursue their own paths: “Those who 

wed the spirit of their times soon find themselves widowed.”4 

Although Baranyay’s career started together with the Iparterv 

artists, his path was entirely his own.

If I remember well, our friendship began in 1987, at the 

Graphic Art Symposium in Makó.5 Then, in 1993, I wrote the 

following about his exhibition in Székesfehérvár6: “Imagine a 

painter working on the restoration of a disassembled iconostas 

for years hoping that when he completes it the re-invented and 

re-painted fragments would be re-assembled into wholeness, 

into a pictorial world order. The demon of resignation might 

grin in our faces when we find out in our own lives that there is 

no real chance to fit together the ready pieces. This parable be-

came András Baranyay’s lot: the fragments, the fruits of years of 

his restoration work, are scattered about in a church in Székes-

fehérvár. It is fate’s giddy trap that he can exhibit his collection 

in the same town now. It seems certain that the experience of 

the restoration work and fragmentary existence are present in 

the artist’s drawings and lithographs of magnified body parts 

from the ’60s. (…) »He feared and had faith, like all great rebels «  

wrote Péter Balassa about Kierkegaard. In his pictures András 

Baranyay with his implicitly erotic faith virtually became the 

pictorial translator of the philosopher’s thoughts. He rebels 

without titles and references, in incognito. He doesn’t list the 

greats of philosophy and painting, yet we perceive them in the 

silence of his pictures. It’s this tense-ridden paradox that places 

him outside and perhaps even above the confines of contem-

porary Hungarian Avant-garde fine art.”7        

The world has accelerated, with time and space slipping 

away at ever increasing speed. The slipstream always takes 

something along, sweeps something away – not only person-

al memories but much rather something from the potential 

wholeness of the human spirit in how it sees the world. Thou-

sands of years ago man was filled with the anima mundi (world 

soul), the divine spirit was within human grasp. From Classical 

Antiquity to the early Middle Ages the work of scientists and 

philosophers virtually mandatorily overlapped, while their 

literary legacy was passed down to posterity in the form of 

poetry. At that time – I assume – lyric was not a part of their pro-

gramme. Their means of expression was also naturally steeped 

in the wholeness of the world. Then, with the emergence of ob-

jective philosophy, the ‘pan-ideal’ was sidelined. Today a poet 

rarely feels inspired to compose poems around philosophical 

tenets; that might even be regarded as a misunderstanding of 

both poetry and philosophy by the men of reason. The process 

ran a long course: in 1937 Béla Hamvas discussed the history of 

literature written on the spiritual crisis of mankind in his work 

A világválság [The World Crisis], which even contains a crisis bib-

liography. He equally considered philosophy, poetry and the 

sciences as points of reference. His astounding capacity was 

supported by his erudition. His volume contains descriptions 

of crisis written in an aesthetic-poetic vein, while others are 

philosophical or linked to a scientific discipline. Embracing the 

ideal of lyric, it is still believed that we can grasp far more of 

the world’s wholeness (although it no longer forms part of our 

everyday lives) through poetics than scientific wisdom. Scien-

tists of one discipline do not really know what ‘the others’ do. 

They might respect one another but the world soul can hardly 

be recreated through their works.

In a world ‘constructed’ by modernity, the analysis of the 

philosophical (not aesthetic) course of visual culture in civili-

sation remains to be written. I do not know of any work on fine 

art – perhaps none exists – that would be a counterpart of Béla 

Hamvas’ survey of the world. Should anyone – a free thinker 

– discover this blank spot and extend Hamvas’ thought to the 

visual experience with the courage to follow it through until 

our contemporary times, András Baranyay’s oeuvre would have 

to be given a prominent place in it.          

Finally, let me thank the MissionArt Gallery, which is the keep-

er of the Baranyay estate, as well as László Jurecskó and Zsolt 

Kishonthy, who supported the artist and researched his oeuvre, 

for realising the exhibition and the catalogue, after their many 

years of hard work, in conjunction with the Műcsarnok.  

György Szegő

4 Botond Szathmári quoting Kierkegaard at the opening of Ámin Emil 

Kazanlár’s exhibition (28 May 2021).
5 Graphic Art Symposium in Makó 1988, and exhibition of the works by the 

participants of the artists’ colony of 1987. Attila József Cultural Centre,

Makó, 8-22 July 1988. Participants of the exhibition: András Baranyay, 

József Benes, József Gaál, Péter Gémes, Károly Halász, Zsigmond Károlyi, 

Ádám Kéri, Imre Kocsis, Attila Kovács, Frigyes Kőnig, András Lengyel, Antal 

Lux, Gábor Pásztor, Sándor Pincehelyi, Sándor Rácmolnár, Róbert 

Swierkiewicz, Ágnes Szabó, Tamás Szikora, Ferenc Veszely.
6 Baranyay András [András Baranyay]. King Stephen Museum, 

22 April – 28 May 1993. Curator: Márta Kovalovszky.
7 György Szegő: A dialektikus líra képei – Baranyay András kiállítása 

Székesfehérvárott [Pictures of a Dialectic Lyric – András Baranyay’s 

Exhibition in Székesfehérvár]. Magyar Nemzet, 1989. 04. 22.

Kat.:239   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 

gelatin silver print, docubrome paper | 10,4x14,9 cm  

Kat.:240   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír

colored gelatin silver print, docubrome paper | 10,4x14,7 cm  

Kat.:243   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 

gelatin silver print, docubrome paper | 14,8x20,8 cm  



14 15

Kurátori előszó

A MissionArt Galéria története a különböző életművekkel való 

találkozásaink története. Az életművek egyes esetekben már 

lezárultak, tehát a művész halála után ismerkedtünk meg és 

foglalkoztunk a művekkel, máskor nyitottak, vagyis még ala-

kulásuk közben, a művész életében létrejött a kapcsolat. A két 

esetben mégis van egy közös vonás: a hangsúlyos személyes-

ség. A lezárult életművekkel való találkozások mindegyike 

valamely személyes szálon, kapcsolaton keresztül jött létre, 

amelynek révén közeli viszonyba kerülhettünk a műveken túl az 

őket létrehozó alkotók személyével, vagy legalábbis az életü-

ket meghatározó privát környezettel. Így megismertünk olyan 

részleteket, momentumokat, amelyek, bár nem tűntek fontos-

nak, mégis meghatározók lehettek a művek megszületésekor. 

Ilyen új szakmai élmény volt kezdetben a korábban itthon szin-

te teljesen ismeretlen nagybányai festőművészek, majd Mattis 

Teutsch János, később Kondor Béla életére és életművére való 

rátekintés lehetősége. A kortárs alkotókkal természetszerűleg 

alakultak ki szoros, gyakran baráti kapcsolatok, melyek megha-

tározták a viszonyulásunkat hozzájuk és a műveikhez.

A MissionArt Galéria három évtizedes tevékenységét, műkö-

désének irányait és területeit elsősorban a művészettörténet-

hez mint tudományhoz való viszonyunk és a közelmúlt, illetve 

a kortárs művészet világában való létezés alakította. Vannak 

olyan művészek, akiket személyesen ismerünk, de nem alakult 

ki közöttünk baráti viszony, mégis olyan információkat, benyo-

másokat szereztünk együttléteink alatt, amelyek segíthetik 

az életművük megértését. Ilyen művész volt Baranyay András, 

akinek munkái már a MissionArt 1990-es megalakulásakor a Ga-

léria kortárs szekciójában helyet kaptak, és ez később is így foly-

tatódott. A nyolcvanas évek közepén találkoztunk vele először, 

egy grafikai biennálé díjzsűrijében. Bandi – mindenki így szólí-

totta – csendesen szemlélte a falakon lógó műveket és állította 

össze a saját javaslat-listáját, hogy aztán ezeket egybevetve a 

zsűritagok kiválasszák – a nagydíjason kívül – a többi díjazottat. 

András nem volt harcias típus, de ha kellett, csendesen érvelt a 

kiválasztottjai érdekében. A konkrét munka után következett a 

lazulás a Művészklubban, sörözés közben beszélgettünk. Min-

den pohár felemelése után elhangzott szájából a „Viri Ari véri!” 

mondat, melynek latin nyelvi helyességét senki sem firtatta, 

mindenki értette magyar fordítását: „Éljenek az aradi vértanúk!” 

Pohárfelemelésről volt szó, és mivel akkor még nem telt el 150 

év 1849 óta, a legenda szerint magyaroknak sörrel koccintani 

nem volt szabad.  Beszélgetésünk során ritkán szólt közbe, ak-

kor is halkan. Inkább figyelt, gondolkodott, elmélkedett. Ebből 

a mozzanatból is sok mindenre lehet következtetni a gondolko-

dásával és a művészetével kapcsolatban. Rebellis volt, de a for-

radalomból nem a nagy harcokat vagy a győzelmeket, hanem a 

szomorú eseményt, a bukást, a szörnyű megtorlást emelte ki. 

A gyász alkalmas a továbbgondolásra, kontemplációra. Művé-

szete is ilyen: sohasem harsogó, mindig csendes, kontemplatív, 

amelyet csak hosszas ismerkedés után lehet igazán értelmezni, 

befogadni és nagyon megszeretni. 

Ezért is volt meghatározó pillanat számunkra, amikor öz-

vegye, Baranyay Judit révén megismerhettük a teljes Bara-

nyay-hagyatékot, majd később átvehettük és megkezdhettük 

feldolgozását. Nagyon nehezen leírható az az élmény, amikor 

a műtárgy – legyen az szobor, grafika, fotó vagy festmény – a 

maga fizikai valóságában ejti rabul a szemlélőt, hiába ismertük 

már korábban reprodukcióról, vagy valamely közvetítő médi-

um által. Ezt tovább gazdagította az a lehetőség, hogy a művek 

nagy tömegével nyílt módunk ilyesfajta személyes együttlétre, 

amikor az életművet a maga teljességében reprezentáló mű-

tárgytömeggel találkoztunk. A felfedezés és újrafelfedezés 

öröme mellett elmélyülhettünk a művek, vázlatok, jegyzetek, 

személyes följegyzések, a munkásságot kísérő privát momen-

tumok sűrűjében, ráláthattunk korábban nem ismert összefüg-

gésekre.

A MissionArt gondozásába került hatalmas tárgyanyag, mint-

egy 700 mű és rengeteg dokumentum feldolgozása már két 

éve zajlik. Ebben oroszlánrésze volt galériánk munkatársának, 

Suba Boglárkának, aki nagy alapossággal vette számba e tár-

gytömeget és lehetővé tette annak szisztematikus áttekinté-

sét, bemutatását. Baranyay András életműve már eddig is sok 

szempontból megvizsgáltatott, számos kiállítás mutatta be 

művészetét, és a róla szóló írásokat soroló gazdag bibliográfiát 

közölhetünk e katalógus végén. Mégis azt reméljük, hogy ez a 

kiállítás újabb elemekkel gazdagítja a Baranyay művészetéről 

kialakított képünket. És noha a Műcsarnok termei most lehető-

vé tesznek egy életmű-kiállítást, így a bemutatott anyag híven 

reprezentálja Baranyay alkotói korszakait, a kiállítást kísérő ka-

talógus pedig minden eddiginél több művet mutat be (jóval a 

kiállított művek számán túl), mégis maradnak még feltáratlan 

területek. Külön kutatást igényel például Baranyay és Tandori 

Dezső élethosszig tartó barátságának története, amit a Műcsar-

nok kiállításával egy időben a MissionArt Galériában rendezett 

tárlat éppen csak felvillant. De sok más, eddig talán rejtett ösz-

szefüggést találhatunk még András életművében, például  a 

régi mesterekhez fűződő, néha szinte személyes viszonyát, 

nem beszélve a kortársakkal való kapcsolatok gazdag hálójáról 

– mind olyan témák, amelyek részletes kibontása (sok minden 

más mellett) további elmélyült elemzést igényel. Részben e cél-

ból a MissionArt Galéria egy önálló weboldalt hoz létre, amely 

Baranyay Judit hozzájárulásával elérhetővé tesz sok-sok ada-

tot, dokumentumot, kéziratokat és vázlatfüzeteket, személyes 

följegyzéséket, lehetővé téve Baranyay András művészetének 

további feldolgozását és értelmezését, valamint fotókon közli a 

katalógusban csak apró reprodukciókon látható sok-sok, mind-

máig publikálatlan művét. 

A kiállítás, amely egy 31 éves és egy 125 éves intézmény közös 

összefogásával jött létre, reményeink szerint sokak számára 

nyújt maradandó élményt, bizonyítva, hogy a „kép” és a „való-

ság” viszonya milyen megdöbbentően sokféle lehet és milyen 

titkok rejtőznek ott is, ahol nem is gondolnánk.

Kishonthy Zsolt  |  Jurecskó László

MissionArt Galéria  

www.baranyayandras.hu
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Foreword by 
the Curators 

The history of the MissionArt Gallery is the story of our discov-

eries of oeuvres. Some of these oeuvres were completed, i.e. 

we discovered them and worked with them after their artists’ 

deaths, while in other cases they were open, i.e. we came upon 

them while they were still in the making, during the artists’ 

lifetimes. There is something in common in them though: the 

personal connection. Even our encounters with the completed 

oeuvres came about through some personal relationship or 

personal story, which enabled us to get closely acquainted not 

only with the works but also with the personalities of their mak-

ers, or at least to the private environment that determined their 

lives. We were able to discover seemingly unimportant details 

and stories that turned out to be key to the creative process. In 

the beginning, this kind of new experience allowed us to get a 

professional insight into the oeuvres of the Nagybánya paint-

ers, virtually unknown in Hungary at the time, and then those of 

János Mattis Teutsch and Béla Kondor. Close relations and often 

friendships naturally developed between us and contemporary 

artists, which defined our approach to them and their works.

The MissionArt Gallery’s activity, looking back on three decades, 

as well as the directions and areas of its operation are primari-

ly shaped by our approach to art history as a discipline and our 

participation in the art scene of the recent past and today. There 

are artists who we know personally but have not formed a 

friendship with, yet the information and impressions we gained 

during our meetings are helpful in understanding their oeuvres. 

One of these artists was András Baranyay, whose works were 

displayed in the contemporary section of the MissionArt Gallery 

as early as in 1990, the year of its establishment, and this trend 

continued later. We met him in person in the mid-eighties, in 

the award jury of a graphic art biennial. Bandi – as everyone 

would call him – quietly observed the works on the walls and 

assembled his own list of recommendations, which was then 

compared with the evaluations of the other jury members and 

the awardees – with the exception of the winner of the grand 

prix – were selected based on this. András was not a belligerent 

type but when he felt it necessary he argued in favour of his se-

lected artists with kind conviction. The work of jurying would 

be followed by unwinding in the Művészklub [Artists’ Club], 

where we would be having beer and chatting. He said the fol-

lowing ’toast’ after lifting each glass “Viri Ari véri!”, the  Latin 

correctness of which was not contested by any of us since we 

all knew what he referred to: “Long live the martyrs of Arad!” 

It was about lifting our glasses since the 150-year ‘prohibition’ 

imposed in 1849 (as legend has it, Hungarians were not allowed 

to celebrate with beer after that date) had not yet been over by 

then. He would only rarely interject during our conversations, 

and quietly even then. He would rather be listening, thinking 

and pondering. This in itself reveals a lot about his way of seeing 

the world and his art. He was a rebel but when it came to revolu-

tions he did not focus on the great battles and victories but the 

sorrowful events, defeats and terrible retributions. Mourning 

inspires deeper thinking and contemplation, which also char-

acterise his art: never harsh, always quiet and contemplative, 

and only after a long time of acquaintance can it be truly under-

stood, appreciated and loved. 

Among others, this is why it was a defining moment for us 

when we had access to the entire Baranyay estate, thanks to the 

artist’s widow, Judit Baranyay, and when we could begin stud-

ying it after it was later entrusted to us. It is extremely difficult 

to describe the experience when an artwork – be it a sculpture, 

a graphic sheet, a photograph or a painting – captivates the 

viewer in its physical presence, even if we were already famil-

iar with it from reproductions or through another medium. This 

was further enriched by the opportunity to be able to person-

ally engage with a large amount of works when we had access 

to the ’mass’ of works that represent the entire oeuvre. Besides 

the joy of discovery and rediscovery, we were able to immerse 

ourselves in the sea of final works, sketches, notes, personal re-

minders and personal details linked to his career, and explore 

connections previously unknown to us.

The vast material that the MissionArt Gallery became a cus-

todian of comprising some 700 works and a huge number of 

documents has been processed for two years. The lion’s share in 

this was done by our colleague Boglárka Suba, who examined 

the large body of works with great thoroughness and made its 

systematic overview and presentation possible. András Baran-

yay’s oeuvre has been studied from many perspectives, it has 

been presented at numerous exhibitions, and we were able to 

add a rich bibliography of works written on him at the end of 

this catalogue. Still, we hope that this exhibition will even fur-

ther enrich the picture formed about his art. While the Műcsar-

nok’s spacious halls provided us with the opportunity for an 

oeuvre exhibition faithfully representing the artist’s creative 

periods and the catalogue presents more of his works than 

ever before (far outnumbering the exhibited works), there are 

areas that have remained unexplored. For example, the story 

of his lifelong friendship with Dezső Tandori is yet to be re-

searched (a snapshot of this can be seen at the exhibition in the 

MissionArt Gallery running simultaneously with the one in the 

Műcsarnok) but his oeuvre contains many more, perhaps hith-

erto hidden, areas. One of these is his, at times almost personal 

connections with the old masters and of course the diverse net-

work of his relations with his contemporaries, the exploration 

of which requires further in-depth analysis (and much more). 

Partly to realise this goal, the MissionArt Gallery will launch a 

webpage which – thanks to Judit Baranyay’s kind approval – al-

lows access  to a great deal of data, documents, manuscripts 

and sketchbooks as well as personal notes, fostering further 

research on and interpretation of the art of András Baranyay, 

while it includes photographs of numerous works which had 

so far been unpublished and only seen in tiny reproductions in 

catalogues. 

We hope that the present exhibition, implemented through 

the collaboration of a 31-year-old and a 125-year-old institu-

tion, will bring memorable experiences for many art lovers, 

adding further proof to the astounding diversity of the connec-

tion between ‘image’ and ’reality’ and revealing secrets where 

they would be the least expected.

Zsolt Kishonthy  |  László Jurecskó

MissionArt Gallery

www.baranyayandras.hu
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Baranyay András (1938–2016) életműve egyedülálló a hazai 

képzőművészetben. Pályáját grafikusként az Iparterv-nem-

zedék tagjaként kezdte, sajátos kifejezésmódjához azonban 

a hetvenes évektől kezdve készített, különböző módon mani-

pulált és színezett fotómunkáival jutott el. Művészetén a port-

rék, önportrék és csendéletek mellett a kéz motívuma haladt 

végig leitmotivként. A legismertebb főművek mellett ebben a 

tanulmányban a ritkábban reprodukált grafikák és fotóalapú 

művek bemutatásával kívánjuk árnyalni az életműről eddig 

kialakult képet. Korai fotók és nyomatok tanulmányozásával, 

interjúkban kifejtett gondolatainak segítségével próbáljuk 

feltárni a különböző alkotói korszakok közötti összefüggése-

ket.  Képeinek tematikus és időbeli rendjét megtartva, de az 

összefonódásokat folyamatosan jelezve vizsgáljuk munkássá-

gát a Főiskolán készített grafikáitól kezdve a kétezres években 

készült utolsó, kezeket ábrázoló litográfiákig. 

Baranyay 1957-ben, a Képzőművészeti Főiskola festő sza-

kán kezdte meg felsőfokú tanulmányait, ahol klasszikus, kon-

zervatív művészképzésben részesült – az első években Pap 

Gyula és Fónyi Géza, 1960-tól Bernáth Aurél tanítványaként, 

akit egyértelműen mesterének tekintett. Az itt készített kom-

pozíciói elsősorban akttanulmányok, tájképek, csendéletek, 

portrék voltak. Naplóbejegyzéseinek tanúsága szerint tanuló- 

éveit a Bernáthnak való megfelelési kényszer, máskor gon-

dolatainak teljes elutasítása – a megfelelés és az ellenkezés 

kettőssége – határozta meg. A grafikával, pontosabban a Ber-

náth által mélyen megvetett sokszorosító grafika technikájá-

val is ellenkezése jeléül kezdett foglalkozni. 1965-ben készült 

csendéletein azonban a mester konkrét hatása is érvényesült: 

Bernáth Aurél Reggel című festményének vállalt kompozicio- 

nális bizonytalansága, átfestése lett Baranyay egymáson el-

mozdított nyomatú litográfiáinak, ablak előtti kompozíciói-

nak kiindulópontja (30–34. kép). Saját bevallása szerint ehhez 

a műélményhez nyúlt vissza majdnem egy évtizeddel később, 

amikor fotóinak egymásra nagyításával és átrajzolásával tette 

mozgalmasabbá a látvány leképzését.

Litográfiái készítésekor nem kérhette Bernáth útmutatá-

sát, így a művészettörténet legnagyobb mestereihez fordult 

segítségül. A hatvanas években írt feljegyzéseiből kitűnik, 

hogy képzőművészeti érdeklődését elsősorban a romantika, 

főleg Goya, valamint Rembrandt és Velázquez határozta meg. 

Rembrandt hatását tükrözik a mészárszéket, vágóhidat ábrá-

zoló festménye és litográfiái (64–66. kép). Az 1965-ben ké-

szült Mészárszék tematikailag és kompozicionálisan is Remb-

randt remekművét (Mészárszék, 1655) idézi. Grafikáinak téma-

választását a sokszínűség jellemzi: vágóhidat és madarakat 

ábrázoló képei (14–15., 22–23. kép) mellett leggyakrabban tö-

rölköző aktokat (2., 17., 19–21. kép) és műtermi jeleneteket (4., 

6., 12. kép) örökített meg, illetve irodalmi műveket illusztrált.

Illusztrációk

Korai műveihez az olvasmányélményei szolgáltak kimeríthe-

tetlen témaötletekkel. Illusztratív munkái kapcsán Baranyay 

így fogalmazott: „Picassónál is állandóan érezni lehet, hogy ha 

nem jutott eszébe semmi, ő is illusztratív dolgokat csinált. Az 

ember érzi, hogy a témának sokszor nem nagy jelentősége van. 

Bevallom, nekem is nagyon jó ötleteket adott egy-egy történet 

ahhoz, hogy mit is csináljak. Olvastam valamit, és ha nagyon 

megtetszett, megpróbáltam illusztrálni.”1 A műcsoport rövid 

áttekintése során stílusának és témáinak fejlődése mellett a 

gondolkodását alakító irodalmi hatásokra is fel kell hívnunk 

a figyelmet. Illusztrációinak sorát Dosztojevszkij A félkegyel-

aranyay András művészetéről
Suba Boglárka

B

Kat.:519   A fotó és a valóság II. | The photo and the reality II, 1978 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza | gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 29,5x21 cm
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mű című regényének 1957-es kiadásához készített, kisméretű 

rajza nyitja meg (1. kép). E. T. A. Hoffmann Brambilla hercegnő 

című novellájához készített illusztrációi színes, könnyed stí-

lusú lapok (37–44. kép), játékosságuk szemben áll a Dante- és 

Hemingway-illusztrációk sötét világával. A Hemingway-novel-

lák szereplőinek kiszolgáltatottságát a figurák körbevágásával 

érzékelteti (45–46., 55. kép). Dante Isteni színjátékának illuszt-

rációin a Pokolban elszenvedett kínokat csontvázszerű, köve-

ket cipelő, vagy összeroskadt alakok testesítik meg (63. kép). 

Expresszív grafikák

Baranyay András művészetében 1965-től – restaurátori dip-

lomájának megszerzésével egy időben –  az évtized végéig 

stílusában és témáiban is fokozatos változás figyelhető meg.  

A tanulmányai után jelentkező általános elbizonytalanodás, 

az útkeresés szorongásai összegződnek egy 1966-os naplóbe-

jegyzésében: „Úgy telnek a napok, mintha semmiben élnék. Így 

lesz egész tavasszal. A munkával se vigasztalom magam. Nem ta-

lálom az utamat.”2  Az évtized második felében expresszív stílu-

sú litográfiákat készített. Fekete-fehér nyomatai a figurativitás 

határait feszegetve már többnyire csak kezeket és testrészlete-

ket ábrázolnak – ezzel átvezetnek a Részletek és Kivágások perió- 

dusában készült művekhez  –, ugyanakkor a Főiskolán készült 

Dante- és Hemingway-illusztrációk nyomasztó hangulatát is 

folytatják.  

Expresszív grafikáin a testrészek fragmentálva jelennek 

meg, a nyomdafesték sötét foltjából a kontextusuktól meg-

fosztott formák épphogy csak felismerhetően villannak elő 

(78–94., 107–109. kép). Néhány képével – azonosíthatatlan, 

gyűrt alakzatokat bemutató, cím nélküli nyomataival (82., 96. 

kép), vagy a kezeket organikus formákba komponáló Két kéz 

című képpel (95. kép) – eljutott az egészen absztrakt formákig. 

Cím nélküli litográfiáin megjelennek a romantikus előz-

ményekre utaló hát-alakok (73–74. kép) és alvó figurák (106., 

110–111., 121. kép), melyek később fotó-önportréin, a rejtőz-

ködés viszonylatában kaptak fontos szerepet. Expresszív rajzú 

kőnyomatain az alvó- és hátalakok jellemzően a kép széléhez 

tapadnak, vagy beleveszve a képtér feketeségébe, kontex- 

tusuk nélkül látszanak. Hátalakos kompozíciói, expresszív li-

tográfiáinak szétforgácsolt formái a kép terének felbontására 

tett kísérletként a részletek, a töredékesség felértékelődését 

jelzik művészetében.

Részletek és kivágások

1972-ben, a Ferencvárosi Pincetárlatban rendezett első önálló 

kiállításán Részletek és Kivágások című, hatvanas évek végé-

től készített grafikáival mutatkozott be. A kiállított alkotások 

test- és kézrészleteket ábrázoló, főként színes és nagyméretű 

kőnyomatok voltak, melyeket a hetvenes évek elején azonos 

tematikájú fotóművek is követtek.

Litográfiáin a test fragmentumait többnyire erős geometri-

kus keretezés – vastag, színes körív, vagy két széles sáv (99. kép) 

– metszi ki a kép-egészből. A korszak legismertebb példái az 

1969-es Iparterv-kiállításon is bemutatott, Részletek egy kézből 

című sorozatának nyomatai (115–119. kép). A felnagyított rész-

letek Baranyay legkedvesebb motívumát, a kezet – saját kezét 

– tondó formába illesztve ábrázolják. A szokatlan kivágatok, 

a nagyítás mértéke, illetve a nyomat szemcséssége révén az 

ökölbe szorított kezek ujjai szinte beazonosíthatatlanná vál-

nak – az ujjak olykor egymáshoz simuló kövek képzetét is keltik. 

A kivágás módszerét alkalmazta kisebb méretű, 1973-as litó-

sorozatán (403–407. kép) is. Itt a képcímek adnak támpontokat 

az organikus formák felismeréséhez, azonban a Részletek vagy 

Kivágások testrészleteinek (149–160. kép) azonosítása sokszor 

komplikáltabb feladat.

Más művein a Részletek érzékeny vonaljátéka konkrétab-

ban idézi meg a test formáit. Finom rajzi megoldások jellem-

zik 1971-es nyomatait (323–330. kép), melyeken az ezüstös 

kerettel körbezárt alakok többnyire tisztán kivethetők, felis-

merhetők. A körülvágott, kontextusukból kiemelt testformák 

előzményeként említhetjük néhány, még a Főiskolán készített 

aktját (9–11., 26–29. kép). A címben jelzett téma részletekkel 

1 Sz. Szilágyi Gábor kiadatlan interjúja Baranyay Andrással, kézirat, 1999. 02. 03.
2 Részlet Baranyay András 1966-ban írt naplófeljegyzéseiből.

Kat.:020   Törülköző akt | Towelling nude, 1962
litográfia, papír | litography, paper | 47×38 cm
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való felidézésének legizgalmasabb példái a későbbi testrész-

letek kiforrott előzményeinek tekinthető, 1966-ban készült, 

Házaspár című színes kőnyomatai (70–71. kép). 

Meghökkentő kivágatainál a pop art hatása jelentkezik, 

azonban Baranyayt az irányzat kifejezőeszközei közül csupán 

a felnagyított formában bemutatott részletek érdekelhették. 

Beke László 1972-es Fotó-látás az új magyar művészetben című 

írásában a fotónak a hazai képzőművészetre gyakorolt hatá-

sát, a képzőművészeti fotóhasználat 1960-as évek végétől ki-

bontakozó tendenciáit elemezte.3 Baranyay litográfiáit a hazai 

fotórealizmus jellegzetes példáiként említette, melyeken „…a 

látvány, a »valóság« mechanikus áttételeződésének problémá-

ja…” játssza a főszerepet. Az ábrázolás fotografikus pontossá-

ga mellett a látvány kivágásának módszerét is a fényképezés-

ből vehette át, ahol a látvány redukálása először a keresőben 

történik meg, majd a nagyítás során, tehát több fázisban is 

folytatódik. A kivágás szerepének megértéséhez az életműben 

fontos támpontokat ad Baranyay A képkivágás című, kéziratban 

fennmaradt tanulmánya. Miután a képkivágás néhány jellemző 

formáját művészettörténeti példák – Rembrandt, Grünewald, 

Rosenquist, Degas és az impresszionisták műveinek – segítsé-

gével bemutatta, gondolatmenetét a következőképpen foly-

tatja: „Csak vázlatosan tekintettük át a kivágás néhány jellemző 

formáját. Értékelésénél a legfontosabb, hogy figyelembe vegyük, 

mennyire különbözik ez a módszer a klasszikusan lezárt, a motí-

vumok egészét hangsúlyozó, a dolgok mozdulatlan rendjét és 

állandóságát sugalló komponálási törekvésektől. […] Alkalmas a 

valóság illúziójának felkeltésére, az élet pillanatnyi látványainak, 

mozgó voltának érzékeltetésére, esetlegességet, befejezetlen-

séget fejezhet ki. Elrejt előlünk dolgokat, melyek létezését csak 

sejthetjük, s ez a bizonytalanság nyugtalanítólag hat. Viszont a 

lényegtelen elhagyásával, a fölösleges elemek levágásával a tö-

mörítésnek és a kiemelésnek hatásos módszerévé válhat, amely-

ben – mintegy esszenciába sűrítve – jelenik meg a lényeg, a részlet 

az egészre utal, s egyetlen csepp fölidézi a tengert.”4 A teljesség 

megragadhatatlansága tehát a töredékekhez vezette el: ezek 

még képesek érzékeltetni a világ esetlegességét és mozgal-

masságát. Művei a posztmodern elméletekben is felmerülő 

kérdéseket, a valóság „nagy egységben való” ábrázolásának 

problémáját vetik fel. A világ objektív megismerésének lehe-

tetlensége, a kompozicionálisan is vállalt bizonytalanság a 

hetvenes évektől készített fotóalapú műveinek – tulajdonkép-

pen az egész életműnek – gondolatiságát is meghatározzák.

Fotószerű litográfiáit a hetvenes évek elején fotóművek 

és fotóalapú vegyes technikával készült alkotások követték. 

A litó és fotó közötti határokat Baranyay nagyvonalúan lépte 

át: „A litó és fotó között kapcsolat van. Daguerre nem csak fény-

képész, litográfus is volt”5 – mondta. A fotózást ugyanolyan 

könnyen alakítható képelőállítási módszernek tekintette, 

mint a kőnyomást, így az életműben bekövetkezett mediális 

váltásnak sem tulajdonított túl nagy jelentőséget. A váltás ter-

mészetességéhez persze a képzőművészeti fotóhasználat új 

tendenciája is hozzájárulhatott. A képzőművészek kreatív fo-

tóhasználatának hetvenes évekbeli jelentőségét Beke László 

fontos tanulmányai mellett a hatvani Expozíció, Fotó/művészet 

című kiállítás megrendezése,7 vagy Hajas Tibor korszakot ösz-

szegző mondata is jól szemlélteti: „A hetvenes évek képzőmű-

vészete a kreatív fotó. Nem a képzőművészet egyik ága, hanem 

»A« képzőművészet. A fotó a front.”8 

A fragmentálásnak a litográfiákon látott módszerét fo-

tóművein is alkalmazta. A hetvenes évek elején készült képein 

(390–393. kép) a geometrikus kivágat összeszűkül, a rózsa-

színre színezett, lángszerűen világító ujjak és arcrészletek (sa-

ját arcának részletei) alig azonosíthatóan tűnnek elő a befog-

laló mező feketeségéből. Ugyanakkor a kivágat növelésével a 

kéz formái is felismerhetőbbé váltak, amire olykor tovább raj-

zolással is rásegített (426–427. kép). 1970-ben készült fotóin 

(123–147. kép) a kéz játékára egy kartonlapba vágott nyíláson 

keresztül látunk rá. Máskor a háttér helyett a kezet vágja ki, 

majd ragasztja fel egy papírlapra, hogy ceruzájával aztán is-

mét tovább rajzolja. (428–429. kép)

3 Beke László: Fotó-látás az új magyar művészetben, 

Fotóművészet, 1972/3; 

http://www.c3.hu/collection/koncept/images/beke1.html
4 Baranyay András: A képkivágás, kézirat, dátum nélkül.

5 Soltész Éva: A festészettől a fotóig és vissza, Új Tükör, 1982/34, 27. 
6 Beke László: Fotó-látás az új magyar művészetben, 

Fotóművészet, 1972/3. 

Beke László: Fotó/művészet. in: Beke László – Körner Éva (szerk): Expozí-

Arcképek

Baranyay a hetvenes évek folyamán saját arca és kezei ábrá-

zolása mellett barátairól, művésztársairól készített fotómű-

veket. Az esetlegességet hangsúlyozó képkivágás határozza 

meg a Házaspár című – korai litográfiáin részletekben meg-

fogalmazott – portréinak kompozícióját (86–91. kép). Ahogy 

Tandori Dezső a „kettémetszett arcokról” találóan megje-

gyezte: „…mintha a tökéletlenül vetített jelenet mechanikus 

eredetű hibájából mutatnának a lényegre: érdemi behelyette-

síthetőségükre, vagy — ettől nem függetlenül — arra, hogy egy 

kézmozdulat, egy mosoly, az ajak-kettős, a kézmozdulat-kettős 

stb. »elmondja«, ami teljesarcúság ekképp önismétlés lenne. 

[…] Kettős-többes arcok, melyek határozottan jelenítik meg a 

hordozott belső tartalmat.”9 A testrészletekhez hasonlóan is-

mét a befogadó feladata a töredékből felépíteni az egészet, 

kiegészíteni és megfejteni a fragmentumokban bemutatott 

jelenetet. Az arcképeket később tovább szűkítette, egy kör-

bevágott mosolyba sűrítve a házaspár boldogságát (148. 

kép). A porté műfajának fő jelentéshordozóit, az arcokat 

használta fel azokban a műveiben, melyeket talált fotók újra-

nagyításával és vegyszeres színezésével készített a hetvenes 

évek közepén (424–425. kép). Az anyai kezek gondoskodó 

mozdulata kerül ezeken előtérbe, amit a színezés finoman 

hangsúlyoz tovább. 

Arcképek (kabinetképek) (464–473. kép) című sorozatán 

barátait és művésztársait örökítette meg háttal ülő portré-

kon. A titokzatos hát-alak 1966-os nyomatain jelent meg elő-

ször, majd később – portréihoz hasonlóan – rejtőzködő önarc-

képeinek sorába illesztve, fotókon szerepeltette újra a múlt 

felé fordulás egyszerű jelzőjeként. Nézők című fotográfiái 

(506–511. kép) a hát-alakok még talányosabb megfogalma-

ció: Fotó/művészet, kiáll. kat., Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976. 

http://www.c3.hu/collection/koncept/images/expozicioszovmain.html.

Beke László: A magyar konceptuális művészet szubjektív története, in: 

Deréky Pál – Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neo- 

avantgárd köréből, Ráció Kiadó, Budapest, 2004;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/ne-ma-ne-ma/ch15.html.

Beke László: A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene: A konstrukti-

vizmus és a szürrealizmus talaján, Fotóművészet, 1998/1–2. 3–14; 
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zásai. A háttér besatírozásával vagy teljes elmosásával töröl-

te ki a jelenet értelmezéséhez szükséges kontextust. 

„Gyerekarcok, melyek megtévesztésig fényképek” – jegyezte 

meg Tandori a Márffy-lányok portréi kapcsán (443–455. kép). 

A képeknek az életművön belüli különlegességét éppen az 

említett fényképszerűség, az alakok teljes ábrázolása, arc-

vonásaik egyedisége, gesztusaik gazdagságának érvényesü-

lése adja.

Önarcképek

A hetvenes évek közepétől készített fotóönarcképek legjel-

lemzőbb aspektusa, hogy az arc csak részben, sok esetben pe-

dig egyáltalán nem ismerhető fel rajtuk. Rejtőzködésének képi 

megfogalmazásakor Baranyay élt a médium adta lehetőségek-

kel – mint a bemozdulás, a többszörös expozíció vagy a fotó 

vegyi manipulációja –, illetve a képzőművészet hagyományos 

eszközeit alkalmazva rárajzolt, belefestett képeibe. 

A képkivágásnak az életművön belüli folyamatos jelenlétét 

és jelentőségét jelzik azok az önporték, melyekről – az amatőr 

fotósok véletlen kivágatara emlékeztetve – hiányzik a fej, így 

arcvonásai helyett jellegzetes attribútumai: csíkos inge, fonott 

karosszéke, asztallapon nyugvó vagy éppen cigarettázó ke-

zei látszanak. (420–421., 432., 440., 500, 501. kép) Az 1976-os 

hatvani Expozíció, Fotó/művészet tárlaton is kiállított Bizonyta-

lan beállítások (492–497. kép) című munkáin Baranyay könyvet 

lapozó kézfejei alternatív önarcképként működnek. Fotóin a 

negatívok egymásra nagyításával idézte fel az olvasás időben 

kibontakozó folyamatát. Beke László a kiállítás katalógusában 

Baranyay „beállításait” a médiumspecifikus – a fotó alapvető 

sajátosságaira reflektáló – műalkotások körében elemezte. 

Ebben a viszonylatban Baranyay „füstszerűvé bemozduló fotói” 

annak kérdését vizsgálják, hogy „…a művészet foglalkozhat-e 

a tőle »műfajidegen« témákkal, mint például az idő.”10 Baranyay 

szisztematikusan foglalkozott a valóság mozgalmasságának 

http://fotomuveszet.net/korabbi_szamok/200112/a_progressziv_

magyar_foto_kozelmultja_es_jelene. 
7 Expozíció. Fotó/művészet, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976. 

Rendezte: Beke László és Maurer Dóra.
8  Hajas Tibor: Töredékek az „új fotó”-ról. Vető János munkáinak ürügyén, 

Mozgó Világ, 1977/1, 68–70.
9 Tandori Dezső: Baranyay. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 

1979. 17–19.
10 Beke László tanulmánya, in: Beke László – Körner Éva (szerk): 

Expozíció: Fotó/művészet, kiáll. kat., Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976. 

képzőművészeti ábrázolásával. A mozgás illúziója című tanul-

mányában Leonardótól a futuristák szimultán módszeréig te-

kintette át a művészettörténetben a mozgásábrázolásra tett 

kísérleteket. „Sikeresnek mondhatjuk-e ezek után a sok próbál-

kozást, mellyel a művészek megkísérelték hatalmukba keríteni az 

időt, megjeleníteni a mozgást a mozdulatlan képen? Igennel vála-

szolhatunk, még akkor is, ha a mozgás ábrázolásának kérdése nem 

is volt mindig a legfontosabb a festészet megoldandó feladatai 

között, mégis gazdagították a kifejezési lehetőségeket”11 – zárta 

erre vonatkozó gondolatait.

A látvány megmozdítására tett első próbálkozásai a Bernáth 

ihlette, elmozdított nyomatú csendéletek voltak, melyeket év-

tizeddel később követtek az egymásra vetített és átrajzolással 

kiegészített fotói. A hetvenes években készült művek titokza-

tos hangulatának megteremtéséhez egy 1962-es, a Főiskolán 

Deim Pállal és Altorjai Sándorral készített, duplán exponált fo-

tója is ösztönzőleg hathatott.

Az egymásra vetített fotókkal nem pusztán a térbeli moz-

gást képes megidézni. Önarcképein az egymáson áttetsző fázi-

sok, az arc több nézete személyiségének, általában az emberi 

személyiség folyton változó és megragadhatatlan természetét 

illusztrálja (436., 523–524. kép). A technika alkalmazásának 

elvontabb példái, a múlthoz való viszonyának lírai megnyilat-

kozásai azok a fotóművek, melyeken saját arcképét egy másik 

személy portréjával dolgozta össze. Édesapjáról őrzött fény-

képét felhasználva az emlékezés sajátos formáját mutatta be 

(532–533. kép). A műcsoport legismertebb példái a nyolcvanas 

évek elején készített Önarckép Jane Morrisszal című kettős por-

téi (534–538. kép). Az eredetileg Rossetti festményeihez 1865 

körül készült fotótanulmányokat több, mint száz évvel később 

Baranyay egy fotóalbumból fényképezte ki, hogy a preraffae-

lita szépségideált megtestesítő nőalak négy fotóját a saját, ha-

sonló pózokban rögzített önarcképeivel nagyítsa össze – me-

lyekbe később is belenyúlt, beleszínezett. A két alak körvonalai 

a fotókon egymásra vetülnek, egymáson átlátszanak. Beállítá-

saik árnyalatnyi különbözősége miatt sosem olvadnak teljesen 

össze, hanem kölcsönösen torzítják, átalakítják egymás voná-

sait. A rejtőzködés-megmutatkozás játéka 1982-ben a Balázs 

Béla Stúdióban, az Experanima-sorozat részeként elkészített 

kísérleti animációs filmben folytatódott,  „elevenedett meg”.

Baranyay a régi, Voightlander márkájú fényképezőgépét 

rendszerint legkisebb blendére állítva, hosszú expozíciós idő 

mellett fényképezte magát, így szinte lehetetlen volt, hogy a 

képen ne mozduljon be. Természetesen az elmozdulások több-

nyire megkomponáltak voltak és elsősorban az arc vonásainak 

elhomályosítására irányultak. Az elmosódott arcok helyett így 

önarcképein a megsokszorozódott, összekulcsolt kezek, vagy 

a háttérben lévő könyvei kerültek fókuszba (433–435., 489–

491., 489–499., 529–531. kép.) – kezek és kedvenc olvasmá-

nyaink, melyek éppúgy jellemezhetnek, mint arcvonásaink.

„(Fotóimba) az első pillanattól kezdve belemásztam. Megró-

zsaszíneztem az egészet, vagy rányomtattam átlátszó litográfia-

festéket, amitől olyan lett, mint a kő színe, szép összefüggő, 

egyenletes tónusú. Mindig úgy kezeltem, hogy ez éppúgy képelő-

állítási módszer, mintha ceruzával dolgoznék. De most már egyre 

inkább kedvet érzek ahhoz, hogy minél kevesebb legyen benne 

a fotó. […] Lehet, hogy visszakanyarodom a festészethez?”12  Az 

idézetben leírt eljárásokat a kiemelés és az eltüntetés esz-

közeként is használta. A fotók kémiai és ceruzás színezésével 

jellemzően a kezeit hangsúlyozta, vagy az arcát takarta ki. Né-

hány önarcképén a vegyszeres kezelés radikálisabb módját al-

kalmazta az arcvonások eltörlésére (520–522., 525–527. kép).

Alvóképeinek első darabjai a hatvanas évek végén nyomta-

tott litográfiák voltak. A témához évekkel később, az 1986-os  

Makói Grafikai Művésztelep színezett fotóival és ofszetnyoma- 

taival tért vissza (571–575. kép). Önmagát az álom három fázi-

sában ábrázoló művein az elrejtőzés motívuma több rétegben 

van jelen. Az asztallapra hajtott fej pozícióján túl maga a téma, 

az alvás folyamata – a hétköznapi létünkből való kizökkenés 

terepe, tudatunk kikapcsolt állapota – is kapcsolatban áll az 

eltűnéssel. Ahogy Freud írja az Álomfejtésben: „…a felébredő 

ember naiv megítélése szerint az álom, ha nem is másik világból 

11 Baranyay András: A mozgás illúziója, kézirat, dátum nélkül.
12 Soltész Éva: A festészettől a fotóig és vissza. Új Tükör, 1982/34. 27. 

13 Sigmund Freud: Álomfejtés, Budapest, 1934. 
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származik, az álmodót mégiscsak más világba varázsolta.”13 Al-

vóképeinek előzményeiként talán nem túlzás August Strind-

berg Önarckép (asztalra hajtott fejjel) című, 1886-ban készült 

fotográfiáját, vagy Francisco Goya romantikus rézkarcát (Az 

ész álma szörnyeket szül, 1799) említeni.14 „Nagyon szeretem Ki-

erkegaard-t, aki szembeszállt a 19. század mindentudó filozófiá- 

jával, kicsit az én fotóim is ilyenek, nem lehet rajtuk ráismerni 

semmire.”15 Baranyay életművéhez, rejtőzködő gesztusának 

megértéséhez a romantika művészete és szellemi háttere 

mellett Søren Kierkegaard filozófiája a kulcs. A világról és a 

művészetről alkotott nézeteit alapjaiban határozta meg a 

mindentudás képzetének elvetése, a Kierkegaard teóriáiban 

felvállalt bizonytalanság. 

„(Rejtőzködésemmel) a nem-tudásomat akarom kifejezni […] 

Én abszolút Kierkegaard híve vagyok, meg ugye szeretem az egész 

romantikát, az igazi romantikát, és arra is tulajdonképpen jellem-

ző ez a bizonytalanság mint döntésképtelenség. Az abszolút min-

dent tudás, amire én mindig azt mondom, hogy a múlt század rák-

fenéje, a polgári rend folyománya… kialakult az emberekben egy, 

hogy is fogalmazzak, egy biztos tudat, hogy mi aztán mindent tu-

dunk, mert eddig is így volt és ezután is így lesz. Ha megnézed He-

gel filozófiáját, abban is benne van, hogy ő a filozófia területéről 

mindent tud, az utódai is mindent tudtak, Marx is mindent tudott 

és ez egészen Leninig eltartott, Lenin is mindent tudott. Ez volt, 

mondjuk, a kommunizmusnak is az egyik jellemzője. […] Szerin-

tem ez egy abszolút múlt századi gondolkodásmód maradványa. 

Ez vonatkozik aztán a technikára is: az emberiség amit ebben a 

percben nem tud megoldani, biztos abban, hogy meg fog oldani. 

A Titanic pusztulása volt az első pofon. Mindenki tudta, hogy ez 

a hajó elsüllyeszthetetlen, és mégis elsüllyedt. Azóta nincs meg 

ez az abszolút bizonyosságérzet. És én ilyen szempontból tartom 

Kierkegaard-t nagyon jelentős gondolkodónak: ő ennek a kellős 

közepén volt képes arra, hogy ennek pontosan az ellenkezőjét 

állítsa, hogy egy francot, nem tudunk mi semmit, illetve így is 

magyarázhatjuk a dolgokat, úgy is magyarázhatjuk, semmit sem 

tudnunk. Én mondjuk azért vonzódom hozzá, meg egyáltalán az 

egész hozzá kapcsolódó világhoz, irodalomhoz, gondolkodás-

módhoz, kifejezetten szeretem őt.”16  Ez a bizonytalanság, az 

önmagáról alkotott kép megragadhatatlansága, a világ és 

benne az egyén teljes kiismerhetetlensége kap főszerepet az 

önarcképein is. Ahogy Diderot a Levél a vakokhoz azoknak, akik 

látnak című tanulmányában írta: mivel az ember a saját arcát 

kívülről sosem láthatja, önmagáról pontos véleménye sem le-

het. A Mozgó Világ 1983/1-es számában Romantikus gondolat-

töredékek címmel Baranyay a rejtőzködő gesztusát magyarázó 

kedves idézeteit válogatta egybe:

„Másokat láthatunk.

A mi arcunkat csak más láthatja. 

Mások készíthetnek rólunk arcképet. 

Ez vagyok hát

amit a kép mutat:

állapítom meg csodálkozón. 

(Kassák Lajos)

Saját magunkat láthatjuk-e?

Kitapogatjuk a saját arcunkat…

Milyen az arcunk?

Ha egy aranyos kis kéz végigsimítja arcunkat…

Milyen az arcunk?

Szemünk az arcunkon van, így aztán a saját arcunkat sohasem 

láthatjuk.

Miért csinál valaki önarcképet?

Talán mert ha másról is lehet arcképet készíteni, saját magáról 

miért ne lehetne…

Talán mert hiú…

Talán mert kíváncsi, milyen is valójában… 

Talán mert szüksége van rá, hogy szembenézzen önmagával…

Vajon egy képnél mindig föl kell tételeznünk az előre elha-

tározott szándékot? Ha nem az lett, mint amit eredetileg akar-

15 Bacskai Sándor: „Képzőművészeti technikaként kezelem a fotót”: 

Beszélgetés Baranyay András képzőművésszel. Fotóművészet, 2004/3–4. 
16 Hajdu István: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 5–6.
17 Hajdu István: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 6.

18 Baranyay András: Romantikus gondolattöredékek, szemelvények. 

Mozgó Világ 1983/1. 116.
19 Hajdu István: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 6.
20 Hajdu István: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 7.

tunk, nem fogadhatjuk el a „véletlen eredményt” a sajátunké-

nak, az ilyenfajta meglepetést fölfedezésnek?

A fotó technikáját is elsősorban a benne rejlő bizonytalan-

sági faktor miatt választotta művei alapjául. Baranyay az eljá-

rás szubjektív oldalát hangsúlyozta, szemben a fotó dokumen-

tatív minőségével.19 Egy interjúban a Kierkegaard-i „nem-tu-

dás” kérdését továbbgondolva a technika azon sajátosságaira 

mutatott rá, melyek a végeredmény kiszámíthatatlanságát 

eredményezik, s melyek így izgalmassá tették számára az al-

kotás folyamatát: 

„…elképzelhető, hogy valaki elkezd valamit festeni, és egészen 

máshova lyukad ki a végén, mint amire vágyott. A fotónál is ugyan-

így van. Szóval én, mondjuk elhatározom, hogy valamit le akarok 

fotózni, általában úgy csinálom, hogy a gépemet a legkisebb blen-

dére állítom, és akkor előtte mozgok és ezt csinálok és azt csinálok, 

és tulajdonképpen fogalmam sincs róla, hogy ez milyen módon 

fog megjelenni a filmen. Szóval, hogy milyen mozdulat és milyen 

erős fény kell ahhoz, hogy ez így vagy új látszódjon a negatívon, 

vagy jelenjen meg ezen a gyönyörűségen, ami mondjuk más terü-

leten nincs is, a látens kép, amiből közben látni sem lehet semmit. 

És akkor azt az ember előhívja, és valami olyasmi lett belőle, amit 

hát bizonyos fokig befolyásoltam, de bizonyos fokig fogalmam 

sem volt róla, hogy mi lesz belőle, és akkor berakom a filmet a 

nagyítóba, s a negatív képét látom az egésznek. És ha azt mon-

dom is, hogy van némi gyakorlatom abban, hogy lássam miből mi 

lesz, azért száz százalékig nem látom. Aztán, ha nem tetszik, akkor 

például rárakok egy másik negatívot… aztán utólag mégsem talá-

lom jónak, aztán előkotrom, nem tudom hány év múlva, véletlen 

a kezembe kerül, és akkor azt mondom, hogy hű de hülye voltam, 

ez a legklasszabb, de még ezt meg azt kell rajta csinálni, ugye 

erre nem tudok, és szerintem senki sem tud semmiféle magya-

rázatot.” A Kierkegaard-ra utalás képcímként is megjelenik az 

életműben. Az 1981-ben megrendezett 6. Tendenciák (Kemény 

és lágy. Posztkonceptuális tendenciák) kiállításon21 Önarcképek 

Kierkegaard szellemében című sorozatával szerepelt, Önarckép 

(Vagy-vagy) című 1977-es fotóalapú munkáján – címében és a 

fotó felületét behálózó „vagy” szavakkal – pedig konkrét olvas-

mányélményére hivatkozott. Baranyay képei konkrétabban is 

felidézik a Kierkegaard-i inkognitót, azaz a folyamatosan el-

bújni igyekvő, reflektált bánat fogalmának a Vagy-vagy című 

kötetben olvasható leírását. 

Kierkegaard leírása szerint a reflektált bánat lényegi törek-

vése az, hogy a külsőn legkevésbé legyen észrevehető, így fo-

lyamatos mozgásban van a belső és külső között. Aki kutatja, 

annak a külsőt kell ugyan megfigyelnie, de nem úgy kell tekin-

tenie arra, „…mint a belső kifejezésére, hanem mint valami táv-

irati közlésre arról, hogy a mélyben valami elrejtőzik. Ha egy arcot 

sokáig és figyelmesen nézünk, akkor néha mintha egy másik arcot 

fedeznénk fel azon belül, amelyet nézünk. Általában ez csalhatat-

lan jele annak, hogy a lélek emigránst rejteget, aki visszahúzódott 

a külsőből, hogy rejtett kincs felett őrködjék […] és a megfigyelés 

számára az jelzi az utat, hogy az egyik arc mintha másikon belül 

14 Sz. Szilágyi Gábor: Baranyay András, szakdolgozat, témavezető: 

Nagy Ildikó, ELTE Művészettörténeti Intézet, 1999. 33.

21 Tendenciák 1970–1980. Kemény és lágy. Posztkonceptuális tendenciák, 

rendezte: Beke László. Budapest, Óbuda Galéria, 1981.
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lenne.”22 A reflektált bánat képzőművészeti megjelenítéséről a 

következőképp írt: „Az arc, mely egyébként a lélek tükre, itt két-

értelműséget vesz fel, mely művészileg nem ábrázolható, s amely 

általában futó pillanatra jelenik meg. Ezt csak különleges szem 

képes látni, különleges pillantás kell ahhoz, hogy a titkos bánat e 

csalhatatlan tünetét kifürkésszük.”23  Az Árnyképek sorait olvasva 

szinte úgy érezhetjük, hogy Baranyay többszörösen exponált, 

bemozdulásokkal sejtelmessé varázsolt munkáival illusztrálja 

Kierkegaard gondolatait, jobban mondva: megcáfolja a filozó-

fus szavait, és képzőművészeti eszközökkel ragadja meg azt a 

pillanatot, amikor a folyton mozgásban lévő bánat megjelenik 

a felszínen. Talán éppen az adja az önarcképek lírai karakterét, 

hogy egy időben kibontakozó, Lessing és Kierkegaard szerint 

csak a zene és költészet eszközeivel megragadható belső fo-

lyamatot, a „…soha meg nem lévő, állandóan keletkező bánat” 24 

kivetülését ábrázolja.

Kezek 

Baranyay munkásságának másik meghatározó témakörét a 

kézábrázolások – elsősorban saját kezének ábrázolásai – alkot-

ják. Kedvenc motívumához időről időre visszatért, arcképeivel 

és csendéleteivel párhuzamosan.

Mint láthattuk, ez lett a főszereplője az expresszív grafikái-

nak, kivágatainak és önarcképeinek is. A hetvenes évek elején 

kezének rengeteg különböző mozdulatát fotózta le, melyeken 

aztán tovább dolgozott: színezéssel, kollázsként új művek-

be építve (689. kép), vagy litográfiákra átrajzolva (687–688, 

690–691. kép). Többszörös expozíciót alkalmazott egymás 

felé nyúló kezein, amiket évtizedekkel később Érintés és Arckép 

című litográfiáinak (673–674. kép) részelemeként használt fel. 

1973-as kézrészletét rajzolt mozgásfázisokkal egészítette ki 

(398–399. kép), máskor a színes ceruzás satírozással a művek 

festői karakterét fokozta (638. kép). Fotó és valóság I–II. című 

művei (518–519. kép) a valóság művészi ábrázolásának, ábrá-

zolhatóságának filozofikus kérdéseit teszik fel. Kezeit alkotás 

közben rögzítő, színezett fotóinak témáját a mű létrehozásával 

kettőzi meg. 

A kéz motívumát ábrázolta a Makói Grafikai Művésztelepen 

készített ofszetnyomatain is. Baráti kézfogás című lapjainak 

egymáson áttűnő kezei az 1972-es balatonboglári kézfogás- 

akció gesztusát idézik (565–569. kép). 1984-es (559–563. kép) 

és 1988-as év makói ofszetjein (577–582. kép) a tűnődés gesz-

tusait felvevő kezek Baranyayra utaló jelekként működnek.

A kilencvenes évek közepétől munkásságát ismét a li-

tográfia technikája határozta meg, rendszerint a kéz témájával 

párosulva. Schubert Téli utazás című dalciklusához 1992 körül 

készített  gipszkezeit fotózza (643–669. kép), melyeket később 

a legkülönbözőbb variációkban nagyított – mondhatni: kom-

ponált – egymásra. Tíz lapból álló, Vázlatok a „Téli utazás”-hoz 

című  litográfia-sorozatán (2001) a fotóvariációkat felhasznál-

va, a felület kaparásával vagy továbbrajzolásával idézte meg a 

hóbuckákkal teli havas táj képzetét (675–684. kép). 

A motívumnak az életműben betöltött szerepét az Önarcké-

pek címet viselő kézábrázolásai világítják meg legtisztábban. 

Kezei – melyek kifejezőerejükkel és mozdulataikkal az arc 

gesztusaihoz hasonlóan érzések közvetítői, a kommunikáció 

fontos kísérői – nem csupán az önarcképek kiegészítői, hanem 

sokkal inkább azok megfelelői, tehát ugyanúgy Baranyay szemé-

lyére utaló jelek, mint az önportrék elmosódott, kitakart arcai. 

„Én az önarcképpel úgy vagyok, hogy nem tudhatom, hogyan 

nézek ki, hiszen, ha belenézek egy tükörbe, nem úgy látom az 

arcomat, ahogy mások, hanem pont fordítva. A kezemet viszont 

olyannak látom, mint amilyennek mások is, talán ez a testrészem, 

amit ugyanolyan jól látok. És a kéz legalább annyira képes jelle-

mezni, mint az arc. Emiatt a két dolog miatt foglalkoztam olyan 

sokat kezekkel.”25

Csendéletek 

1982-ben újabb klasszikus tematikával, csendéletekkel – a 

hatvanas évek litográfiái után immár fotóművekkel – jelent-

kezett a Helikon Galériában rendezett tárlatán. A kiállítás ka-

talógusában szerepelt egy „sokatmondó” reprodukció Arthur 

herceg 1853 körüli fotójáról. A gyermek fotóján oldalról egy 

homályos kéz óvó gesztussal nyúl be. Baranyay kezei ugyanez-

zel a gyengédséggel vannak jelen csendéleteinek intimitást és 

nyugalmat árasztó kompozícióin (543–547. kép). A csendéletek 

mozdulatlan világát jellemzően csak finom színezéssel „mani-

pulálta”. Kivételt jelent a Csiky Tibor emlékére készített fotóján 

(636–637. kép) bemozduló keze, ami az idő múlását, az emlé-

kezés folyamatát csempészte a képbe.

„Fogózz az időbe! Vigyázz rá, minden órára, minden percre! Ha 

nem figyelsz, eliramlik, mint a gyík, simán és hűtlenül, mint egy 

sellő. Szentelj meg minden pillanatot! Töltsd el szentséggel, jelen-

tőséggel, súllyal, azáltal, hogy tudatossá teszed, hogy becsülete-

sen és méltón használod fel… Ott a zene. Megvannak a veszélyei 

a szellem tisztaságára. De varázseszköz, hogy megfogd az időt, 

kiterjeszd, sajátos jelentőséggel telítsd.”26 Az 1961-es naplóbe-

jegyzés témája, a folyton mozgásban lévő (képzőművészeti) 

„rögzítése”, a múlt és az idő megragadásának és kiterjesztésé-

nek vágya köti össze az életmű nagy tematikus egységeit. Egy-

másra vetített, elmosódott és átrajzolt fotóművei, töredékeket 

ábrázoló grafikái – meghatározhatatlan titokzatosságukkal 

és bizonytalanságukkal – az idő folyton változó természetét 

illusztrálják. 

22 Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 225.
23Uo., 225.

24 Uo., 222.
25 Bacskai Sándor: „Képzőművészeti technikaként kezelem a fotót”: 

Beszélgetés Baranyay András képzőművésszel. Fotóművészet, 2004/3–4. 

26 Ismeretlen idézet Baranyay 1961-es, kéziratban fennmaradt 

feljegyzéseiből.
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The oeuvre of András Baranyay (1938–2016) is unique in the 

Hungarian fine art scene. He began his career as a graphic artist 

and a member of the Iparterv generation but found his individ-

ual expression in his manipulated and colored photo works, 

which he began making in the seventies. The leitmotif present 

throughout his art besides portraits, self-portraits and still-

lifes was the motif of hands. Besides the artist’s best known 

masterpieces, this study focuses on his more rarely reproduced 

graphic sheets and photo-based works in an attempt to expand 

the currently held notions on Baranyay’s art. The connections 

between the various artistic periods are explored through the 

early photographs and prints as well as the artist’s views ex-

pounded in interviews. Retaining the thematic and chronolog-

ical order of the pictures but consistently indicating the links 

between them, the study spans from the graphic works made 

at the Academy to the last lithographs from the 2000s, depict-

ing hands. 

In 1957 Baranyay enrolled at the Academy of Fine Arts’ de-

partment of painting, where he received a classical, conserv-

ative art training: in the first years he studied under Gyula Pap 

and Géza Fónyi, while from 1960 he was a student of Aurél 

Bernáth, who he regarded as his master. The compositions 

from this period are mainly nude studies, landscapes, still-lifes 

and portraits. As recorded in his diary entries, these years at the 

academy were defined by his urge to live up to Bernáth’s ex-

pectations but also by the complete rejection of his ideas, i.e. 

the conflicting drives of looking for acceptance and protesting. 

He turned to graphic art, or more precisely printmaking, which 

Bernáth utterly loathed, as a kind of protest. At the same time, 

the concrete influence of his master is manifest in his still-

lifes from 1965: the intended compositional uncertainty and 

overpainting in Aurél Bernáth’s painting Morning was used by 

Baranyay as a starting point for his superimposed lithographs, 

his compositions taken from windows (figs 30–34). As he stat-

ed, it was this artistic experience he revisited almost a decade 

later, when he superimposed and ‘re-drew’ his photographs to 

lend greater dynamism to the visual representation.

Not being able to ask for his master’s guidance about lithog-

raphy, he turned to the greatest masters of art history for help. 

It transpires from his notes he kept in the sixties that his inter-

est in the fine arts was primarily determined by Romanticism, 

but mainly by Goya, Rembrandt and Velázquez. Rembrandt’s 

influence is reflected in his paintings and lithographs depict-

ing a slaughterhouse (figs 64–66). Slaughterhouse (1965) evokes 

Rembrandt’s eponymous masterpiece (Slaughterhouse, 1655) 

both in its subject and composition. His graphic works are char-

acterised by a diversity of subjects: besides slaughterhouses 

and birds (figs 14–15, 22–23), he most often treated nudes dry-

ing themselves (figs 2, 17, 19–21) and studio scenes (figs 4, 6, 

12) but he also made illustrations for literary works.

Illustrations

An unending source of inspiration for his early works were his 

readings. He once said in connection with his illustrations: “You 

can sense it with Picasso too that when no ideas came to him he 

did illustration. You just feel it sometimes when a subject does 

not bear much gravity. I must admit, some stories I read gave me 

great ideas for my art. I read something and if I liked it a lot, I tried 

to make illustrations for it.” The brief overview of this group of 

works therefore looks not only at the development of his style 

and themes but also the literary influences that shaped his 

thinking. His first illustration was a small drawing (fig. 1) for 
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the 1957 edition of Dostoyevsky’s novel The Idiot. He also illus-

trated E. T. A. Hoffmann’s novella Prinzessin Brambilla, whose 

colourful and playful sheets (figs 37–44) stand in dire contrast 

with the darker tone of his Dante and Hemingway illustrations. 

He conveyed the vulnerability of the characters of Heming-

way’s novellas by visually framing their figures (figs 45–46, 

55), while in his illustrations for Dante’s Divina Comedia the tor-

ments of Hell are represented through skeletal figures carrying 

stones or shown as having collapsed (fig. 63). 

Expressive graphic works

A gradual change can be observed in András Baranyay’s style 

and themes from 1965 – the time of his graduation as a restor-

er – to the end of the sixties. A diary entry from 1966 sums up 

his uncertainty and the anxiety of looking for his own artistic 

voice after his academy studies: “My days are going by as if I was 

living in a void. It will go on like that all spring. My work brings no 

consolation either. I cannot find my way.” In the second half of the 

decade he made expressive black and white lithographs most-

ly depicting hands or body parts. Pushing the boundaries of fig-

ural representation, they anticipate the works from the period 

of Details and Frames, while carrying on the oppressive tone of 

the Dante and Hemingway illustrations dating to the years at 

the Academy.  

The body parts in the expressively rendered graphic works 

are fragmentary and barely recognisable as they emerge from 

the dark patches of ink, stripped of their contexts (figs 78–94, 

107–109). With some of these images – untitled prints with un-

identifiable, crumpled figures (figs 82, 96) as well as his Two 

Hands (fig. 95), in which hands are composed into organic forms 

– he entered the realm of abstraction. 

The inspiration of Romanticism is manifest in Baranyay’s un-

titled lithographs in figures shown from the back (figs 73–74) 

and sleeping figures (figs 106, 110–111, 121), which the artist 

later assigned an important role in his photographic self-por-

traits marked by the leitmotif of concealment. These figures 

typically cling to the edge of the composition or, disappearing 

in the black picture field, are presented without their contexts. 

In his compositions with figures from the back and in the frag-

mented forms of his expressive lithographs he made attempts 

to break up the pictorial field, which indicates an increased im-

portance of detail and fragmentation in his art.  

Details and Frames

In his first solo show, the Cellar Exhibition in Ferencváros in 

1972, Baranyay debuted with his graphic works titled Details 

and Frames, which he made from the late sixties onwards. The 

displayed sheets were mainly colourful and large lithographs 

with details of bodies and hands; these were followed by pho-

to works with a similar theme in the early seventies.

In the lithographs the body fragments are mostly ‘removed’ 

from the pictorial whole with strong geometrical framing 

achieved by the use of one thick, colourful circular line or two 

broad bands (fig. 99). The best known examples from this pe-

riod are the prints of his series Details of a Hand (figs 115–119), 

which had been included in the Iparterv exhibition of 1969. The 

enlarged details depict Baranyay’s favourite motif, i.e. hands 

– his own hands – in a tondo. The unusual visual framing and 

the significant enlargement coupled with the graininess of the 

prints make the fingers of the hands clenched in a fist virtual-

ly unidentifiable; indeed, in some parts the fingers create the 

impression of stones clinging together. The artist applied the 

technique of visual framing in his smaller lithograph series (figs 

403–407) from 1973 too, whose titles help the viewer to recog-

nise some organic forms, while identifying the details of a body 

in Details and Frames (figs 149–160) poses a greater challenge 

in many cases.

In some other works the sensitive play of lines characteris-

tic of Details evokes the body more concretely.  The figures en-

closed by a silvery frame in his prints from 1971 (figs 323–330), 

1 Unpublished interview conducted with András Baranyay by Gábor Sz. 

Szilágyi, manuscript, 3 February 1999.
2 Excerpt from András Baranyay’s diary entries from 1966.
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distinguished by subtle draughtsmanship, are more easily dis-

cernible and recognisable. Some of his nudes from the acade-

my years (figs 9–11, 26–29) can be regarded as precedents for 

works in which body parts are visually framed and lifted out 

of their context. The most exciting examples of evoking the 

theme indicated by the title are the colour lithographs of The 

Married Couple from 1966 (figs 70–71), which are already ma-

ture precedents for the later body fragments .

Baranyay’s striking visual frames attest to the influence of 

Pop Art, although the artist only borrowed one of its artistic 

tools: the magnifying of details. In his study titled Photo-vi-

sion in New Hungarian Art (1972) László Beke analysed the in-

fluence exerted by photography on Hungarian fine art and the 

various tendencies in the use of photography in the fine arts 

that developed from the late 1960s. He mentioned Baranyay’s 

lithographs as characteristic examples of Hungarian Photore-

alism with its main focus being “…the problem of the mechanical 

transposition of what we see, of »reality«…”. Besides the photo-

graphic precision of depiction, the artist must have also adopt-

ed the method of visual framing from photography, where 

the reduction of the image starts in the finder and continues 

during the enlargement process, i.e. in several stages. Bara- 

nyay’s study Visual Framing, which survived in manuscript form, 

provides important details that help us understand the role 

this tool played in his oeuvre. After introducing some forms of 

visual framing through examples from art history – Rembrandt, 

Grünewald, Rosenquist, Degas and the works of the Impres-

sionists – he continues his train of thought thus: “This was only 

an outline of the characteristic forms of visual framing. The most 

important point in assessing it is to see how different this method 

is when compared with the classical, closed compositional aspira-

tions, which emphasise the wholeness of motifs and suggest the 

stillness and permanence of things. […] It is suitable for creating 

the illusion of reality and to visually capture the momentary nature 

of life along with its inherent motion, while expressing chance 

and incompletion. It conceals things, the existence of which we 

can only surmise, and this vagueness is unsettling. But by omitting 

what is irrelevant, by cutting off the redundant elements, it can 

be an effective tool of compression and emphasis, thanks to which 

the essence of things is presented – as if condensed into an ex-

tract –, the detail refers to the whole, and a drop evokes the entire 

sea.” The impossibility of capturing wholeness, therefore, led 

Baranyay to fragments, through which the chance nature of life 

and its movement can be conveyed. His works address issues 

that emerged in postmodern theories, the problem of depict-

ing reality ‘as one big whole’. Indeed, the impossibility of the 

objective cognizance of the world and intended compositional 

uncertainty define the conceptual sphere of his photo-based 

works from the seventies, but in effect his entire oeuvre.

His photographic lithographs were followed in the early 

seventies by photo works and photo-based compositions us-

ing mixed media. Baranyay gracefully crossed the borderline 

between lithography and photography: “There is a connection 

between lithography and photography. Daguerre was not only 

a photographer but also a lithographer,” he said. He regarded 

photography as being just as pliable an imaging method as li-

thography, hence he did not assign great significance to shift-

ing to another medium in his oeuvre, which he probably saw 

as natural partly because of the then emerging trend of fine 

artists using photography. The importance of the creative use 

of photography by fine artists in the seventies is illustrated not 

only by László Beke’s studies but also by exhibitions such as Ex-

position, Photo/art in Hatvan as well as by the sentence by Tibor 

Hajas that encapsulates this: “The fine art of the seventies is cre-

ative photography. It is not a branch of the fine arts but is »itself« 

fine art. Photography is only the facade.” 

Baranyay applied the method of fragmentation, known 

from his lithographs, in his photo works too. In his works from 

the early seventies (figs 390–393) the geometrical framing is 

narrower: the fingers and details of a face (his face), colored 

pink and lit up like a flame, are barely recognisable as they 

emerge from the black field. In other works he broadened the 

3 László Beke: Fotó-látás az új magyar művészetben [Photo-vision in New 

Hungarian Art], Fotóművészet, 1972/3; 

http://www.c3.hu/collection/koncept/images/beke1.html
4 András Baranyay: A képkivágás [Visual Framing], manuscript, no date.

5 Éva Soltész: A festészettől a fotóig és vissza 

[From Painting to Photography and Back], Új Tükör, 1982/34, 27. 
6 László Beke: Fotó-látás az új magyar művészetben, Fotóművészet, 1972/3.

László Beke: Fotó/művészet [Photo/art] in: László Beke – Éva Körner (ed.): 

Expozíció: Fotó/művészet [Exposition: Photo/art], exh. cat., Lajos Hatvany 

visual frame, making the forms of the hand more recognisable, 

and further enhanced this by drawing over them (figs 426–

427). In his photographs from 1970 (figs 123–147) the viewer 

can see the play of a hand through an opening cut into a card-

board sheet. In other cases the image of the hand itself is cut 

out, glued onto a sheet of paper and supplemented with drawn 

lines (figs 428–429).

Portraits

During the seventies Baranyay not only made depictions of 

his own face and hands but also photo works of his friends 

and contemporaries. The composition of the portraits of The 

Married Couple (figs 86–91) – details of which the artist had al-

ready worked on in his early lithographs – is determined by the 

visual framing emphasising chance. As Dezső Tandori aptly not-

ed about the “faces slit into two”: “…it is as if the essence of this 

imperfectly projected scene were captured through a mechanical 

error: emphasising their substitutability, or — not unlinked to this 

— showing how the gesture of a hand, a smile, the double lips, the 

double gestures, etc. »tell us« what the whole face could only do 

through self-repetition. […] Double-multiple faces, unambiguous-

ly conveying the inner message.” Similarly to his body details, the 

viewer has to construct the whole from the fragment, to sup-

plement and decipher the scene shown through fragments in 

these pictures too. Baranyay later further narrowed down his 

portraits, condensing the happiness of the married couple into 

a visually framed smile (fig. 148). In the mid-seventies he used 

the main medium of portraits – the face – in works for which 

he re-enlarged and chemically colored photos he found (figs 

424–425). The focus of these images is the caring gesture of a 

mother’s hands, subtly emphasised by colouring. 

In the series Portraits (Cabinet Images) (figs 464–473) Bara-

nyay made portraits of his friends and fellow artists showing 

them sitting and from the back. Mysterious figures shown from 

the back first appeared in his prints from 1966 and were lat-

er revisited, used as a simple sign of turning back to the past, 

not only in his portraits but also in photographs, added to the 

self-portraits of concealment. The photographs titled Viewers 

(figs 506–511) are even more enigmatic adaptations of figures 

from the back as the contexts required to understand the given 

scenes are ‘edited out’ by the background being colored in or 

turned into a complete blur. 

“Children’s faces deceptively presented as photographs,” Tan-

dori commented on Baranyay’s portraits of the Márffy girls 

(figs 443–455). It is precisely this photographic quality – the 

full-length portrayal of the figures, the unique features of their 

faces and the sensitive representation of their diverse gestures 

– that puts these images in a special place in the oeuvre.

Self-portraits

The main characteristic feature of the photographic self-por-

traits Baranyay made from the mid-seventies is that the faces 

Museum, Hatvan, 1976. 

http://www.c3.hu/collection/koncept/images/expozicioszovmain.html.

László Beke: A magyar konceptuális művészet szubjektív története [The 

Subjective History of Hungarian Conceptual Art, in: Pál Deréky – András 

Müllner (ed.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből 

[Studies from the Circle of Hungarian Neo-Avant-garde Artists], Ráció Kiadó, 

Budapest, 2004;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/ne-ma-ne-ma/ch15.html.

László Beke: A progresszív magyar fotó közelmúltja és jelene: A konstrukti-

vizmus és a szürrealizmus talaján [The Recent Past and Present of Progressive 
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in them can only be partly recognised, but in many cases not at 

all. In the pictorial representation of his own concealment he 

exploited the technical tools of photography, such as motion 

blur, multiple exposure and chemical manipulation, as well 

as traditional techniques of fine art, such as overdrawing and 

overpainting. 

The continuous presence and significance of visual framing 

in his oeuvre are indicated by self-portraits in which the head 

is missing (reminiscent of the accidental blunders made by am-

ateur photographers) and only the model’s typical attributes – 

striped shirt, wickerwork armchair, hands resting on the table 

or holding a cigarette – can be seen (figs 420–421, 432, 440, 

500, 501). In his works titled Uncertain Focus (figs 492–497), 

displayed at the exhibition Exposition, Photo/art in 1976  in Hat-

van, Baranyay’s hands browsing a book function as alternative 

self-portraits. In these photographs the process of reading is 

captured as it unfolds in time by the use of superimposition. In 

the exhibition’s catalogue László Beke analysed Baranyay’s ‘fo-

cus’ within the scope of medium-specific artworks, i.e. works 

exploring the basic characteristics of photography. In this con-

text Baranyay’s “photographs motion-blurred into smoke-like 

images” address the issue of whether “…art can treat themes as 

»alien to its genre« as time, for example.” Baranyay systematical-

ly experimented with the representation of the dynamic aspect 

of reality in fine art. In his study titled The Illusion of Movement 

he surveyed attempts made at representing movement in art 

history from Leonardo to the simultaneous method of the Fu-

turists. “So in the end can we say that artists succeeded in their 

attempts aimed at capturing time and representing movement in a 

still image? We can say they did, even though the problem of repre-

senting movement was not always among the main challenges of 

painting, yet they have enriched the range of artistic expression,” 

he concluded. 

Baranyay’s first experiments at shifting images were still-

lifes with overlaid images, inspired by Bernáth. Some decades 

later these were followed by his superimposed photographs 

Hungarian Photography: On the Foundations of Constructivism and 

Surrealism], Fotóművészet, 1998/1–2. 3–14; http://fotomuveszet.net/

korabbi_szamok/200112/a_progressziv_magyar_foto_

kozelmultja_es_jelene.
7 Expozíció. Fotó/művészet, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976. Curated 

by László Beke and Dóra Maurer.
8 Tibor Hajas: Töredékek az „új fotó”-ról. Vető János munkáinak ürügyén 

[Fragments from “New Photography”. On the Apropos of János Vető’s 

Works], Mozgó Világ, 1977/1, 68–70.
9 Dezső Tandori: Baranyay [Baranyay]. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 

complemented with overdrawing. The mysterious atmosphere 

of his works from the seventies was in part inspired by a photo-

graph he made at the Academy in 1962 together with Pál Deim 

and Sándor Altorjai, in which they used double exposure.

Baranyay was able to evoke more than movement by over-

laying images. In his self-portraits the superimposed phases 

showing his face in different views illustrate the continually 

changing and elusive nature of his own personality and hu-

man personality in general (figs 436, 523–524). More abstract 

examples of this technique are the lyrical manifestations of his 

connection with the past in photo works in which his own por-

trait is combined with that of another person. For example, he 

used a photo he kept of his father and celebrated his memory 

in a novel way (figs 532–533). The best known images in this 

group of works are the double portraits Baranyay made in the 

early eighties under the title Self-portrait with Jane Morris (figs 

534–538). He found an album with photographic studies made 

around 1865 for Dante Gabriel Rossetti’s paintings, and more 

than one hundred years later photographed these images; he 

used four pictures of Jane Morris, who embodied the Pre-Raph-

aelite ideal of beauty, and overlaid them with his self-por-

traits, taken in similar poses, and finally manipulated them by 

colouring. The superimposed contours of the two figures are 

discernible through each other and due to the slight difference 

between the poses, the two portraits do not perfectly over-

lap but instead the facial features mutually distort and modi-

fy each other. The artist’s play with concealing and revealing 

details found its next expression in an experimental animation 

film he made as part of the Experanima series in the Béla Balázs 

Studio in 1982.

Baranyay typically photographed himself with his old 

Voightlander camera set to the smallest aperture and the 

longest shutter speed, making it virtually impossible to avoid 

motion blur. He composed the motion blurs in advance in most 

cases and mainly aimed them at creating a blur in the facial fea-

tures. As a result, the focus of these self-portraits (figs 433–435, 

489–491, 489–499, 529–531) was not the face but the multi-

ple images of clenched hands or his books in the background: 

hands and favourite books, which have the power to portray us 

just as much as our facial features.

“I tampered (with my photographs) from the first moment. I 

colored the whole picture pink or printed a coat of translucent li-

thography paint onto them, so they had the colour of stone, nicely 

homogenous and with an even tone. I’ve always believed that this 

was an imaging method just like drawing lines with a pencil. But 

now I feel an increasing urge to have less and less photography in 

them. […] Is it possible that I’ve returned to painting?” Bara-nyay 

used the processes he referred to in this quote as tools of em-

phasis and concealment. He typically applied chemicals and 

colouring in pencil to emphasise his hands, or to conceal his 

face. In some of his self-portraits he even used a radical chemi-

cal process to delete his facial features (figs 520–522, 525–527).

He created his first images of sleep in his lithographs in the 

late sixties and revisited this theme years later, in 1986, when 

he made his colored photos and offset prints at the Graphic Art-

ists’ Colony in Makó (figs 571–575). The motif of concealment 

is present in several ways in these works, depicting him in the 

three phases of sleep. In addition to the pose of his head rest-

ing on a table, the theme itself, i.e. the process of sleep, which 

takes us into a realm outside everyday reality, where our con-

scious mind is switched off, is linked to disappearance. As Freud 

wrote in The Interpretation of Dreams: “The naive judgment of 

the dreamer on waking assumes that the dream - even if it does 

not come from another world - has at all events transported the 

dreamer into another world.” It is perhaps not an exaggeration 

to cite August Strindberg’s photograph titled Self-portrait (with 

Head on Desk , 1886) and Francisco Goya’s Romantic etching 

(The Sleep of Reason Produces Monsters, 1799) as precedents for 

Baranyay’s sleeping pictures.”I like Kierkegaard very much, as he 

had the courage to confront the omniscient philosophy of the 19th 

century, and my pictures are like that a bit, as you cannot recog-

nise anything in them.” Besides the art of Romanticism and its 

Budapest, 1979. 17–19.
10 László Beke’s study, in: László Beke – Éva Körner (ed.): Expozíció: Fotó/

művészet, exh. cat., Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan, 1976.
11 András Baranyay: A mozgás illúziója [The Illusion of Movement], 

manuscript, no date.

12 Éva Soltész: A festészettől a fotóig és vissza. Új Tükör, 1982/34. 27.
13 Sigmund Freud: Álomfejtés, Budapest, 1934. From the full text of The 

Interpretation of Dreams at Wikisource, a faithful copy of the third edition 

translated in English by Abraham Arden Brill and published in 1913 by 

The Macmillan Company.

Ka
t.

:4
42

   
M

ár
ff

y 
A

lb
in

 a
rc

ké
p

e 
| P

o
rt

ra
it

 o
f A

lb
in

 M
ár

ff
y,

 1
97

5

zs
el

at
in

o
s 

ez
ü

st
b

ro
m

id
, d

o
ku

b
ró

m
 p

ap
ír

 | 
ge

la
ti

n 
si

lv
er

 p
ri

n
t,

 d
o

cu
br

o
m

e 
pa

pe
r |

 3
0,

5x
9,

5 
cm

  



38 39

ideology, the philosophy of Søren Kierkegaard holds the key to 

understanding Baranyay’s oeuvre and his gesture of conceal-

ment. His views about the world and art were fundamentally 

underpinned by Kierkegaard’s rejection of the concept of om-

niscience and by the uncertainty he embraced in his theories. 

“(With my concealment) I want to express my non-knowing […] 

I’m an absolute adherent to Kierkegaard, and, you know, I love Ro-

manticism, genuine Romanticism, which is basically also charac-

terised by an uncertainty, an inability to make decisions. The con-

cept of absolute omniscience, which I always call the canker of the 

previous century, the consequence of bourgeois society (…) a cer-

tainty formed in people’s mind, so to say, a certainty of knowing 

everything, that things have been going this way and will continue 

like this in the future. If you think of Hegel’s philosophy, it also has 

this all-knowing approach, that he knows everything about phi-

losophy, and so did his successors, Marx also knew everything, and 

this carried on all the way up to Lenin, as Lenin also knew it all. This 

was, let’s say, one of the characteristic features of Communism too. 

[…] I think it’s an absolute leftover from the past century’s way of 

thinking. This is also manifest in technology: humanity is certain 

that what it cannot solve in the present moment it will be able to 

solve eventually. Then the Titanic came as the first major blow to 

this. Everybody ‘knew’ it was unsinkable, yet it sank. I see Kier-

kegaard as a seminal thinker since he was in the midst of this way 

of thinking and still had the ability to state the exact opposite, say-

ing, what the heck, we don’t know a thing, things can be explained 

this way and that way, we don’t know anything. I am drawn to him 

and the whole reality, literature and way of thinking linked with 

him; I am especially keen on him.” 

This uncertainty, the uncapturability of man’s image of him-

self, the absolute unknowability of the world and the individual 

in it are assigned the main role in Baranyay’s self-portrait’s too. 

As can be read in Diderot’s study titled Letter on the Blind for the 

Use of those who can see : since people can never see their own 

faces from the outside, they cannot form an accurate opinion 

of themselves. In the 1983/1 issue of Mozgó Világ [A World in 

Motion] Baranyay published a selection of his favourite quotes 

under the title Romantic Thought Fragments, which explain his 

gesture of concealment:

 “We can see others.

 Only others can see our faces. 

 Others can make portraits of us. 

 This is me then

 What the picture shows:

 I conclude in wonder. 

 (Lajos Kassák)

Can we see ourselves?

We feel our own faces…

What are our faces like?

If stroked by a kind little…

What are our faces like?

Our eyes are on our faces, so we can never see our faces.

Why does anyone make a self-portrait?

Perhaps because if they can make portraits of others, why 

couldn’t they of themselves…

Perhaps because they are vain…

Perhaps they are curious and want to see it for real… 

Perhaps they need it, to face themselves…

I wonder if a preliminary intention should always be pre-

sumed in pictures. If the end result is not what we originally 

wanted, can’t we accept the ’accidental outcome’ as our own, 

and such surprises as discoveries?

It was also mainly because of the uncertainty inherent in it 

that Baranyay used photography as the basis for his works. He 

emphasised the subjective aspect of the photographic process 

as opposed to its documentary quality. In an interview, taking 

Kierkegaard’s thought on ‘non-knowledge’ further, he focused 

14 Gábor Sz. Szilágyi: Baranyay András [András Baranyay], thesis, consultant: 

Ildikó Nagy, ELTE Institute of Art History, 1999. 33.
15 Sándor Bacskai: „Képzőművészeti technikaként kezelem a fotót”: 

Beszélgetés Baranyay András képzőművésszel [“I treat photography as 

a fine art technique”: In Conversation with Fine Artist András Baranyay]. 

Fotóművészet, 2004/3–4.
16 István Hajdu: Az elbújt ember [The Hidden Man]. Balkon, 1994/4. 5–6.
17 István Hajdu: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 6.
18 András Baranyay: Romantikus gondolattöredékek, szemelvények 

[Romantic Thought Fragments. Excerpts], Mozgó Világ 1983/1. 116.

on those characteristics of photography that produce precar-

ious results and which made the creative process exciting for 

him: 

“…it’s possible that somebody starts painting something 

and ends up with an entirely different result than what they had 

wished to see. It’s the same with photography. So, let’s say I decide 

to take a photo of something. I usually start by setting the camera 

to the smallest aperture and then I make some moves and do this 

or that, and I actually have no idea what it will look like on film. 

In other words, I don’t know what movement and how strong a 

light I would need to make something look like this or that in the 

negative or appear like this or like that in this beauty, which, I think 

doesn’t exist in other areas, the latent image, which you can’t see 

anything of really. And then you develop it and it becomes some-

thing which, well, I had some influence over to some extent but 

in a way I had no idea what it will turn out to be, and then I put 

the film in the enlarger and I see the negative image of it all. And 

although I can say that I have some experience in seeing what will 

become what, I still can’t see it one hundred percent. Then, if I 

don’t like it, I lay another negative over it… and then I end up not 

liking it at the time, but then I come across it, I don’t know how 

many years later, I accidentally stumble over it and then I say, how 

stupid it was of me not to like it, this is the best one, but I need to do 

this or that with it. I can’t really explain this, and I don’t think any-

one can.” References to Kierkegaard can be found in some of the 

titles in Baranyay’s oeuvre. He displayed a series titled Self-por-

traits in Kierkegaard’s Spirit at the exhibition 6th Tendencies (Hard 

and Soft. Post-conceptual Tendencies) in 1981, while the words 

‘either/or’ used in the title of his photo-based work Self-portrait 

(Either/Or, 1977) and intricately inscribed over its surface are 

specific references to Kierkegaard’s eponymous work. Baran-

yay’s images evoke the Kierkegaardean incognito – the notion 

of reflective sorrow constantly trying to be concealed, as de-

scribed in Kierkegaard’s Either/Or – in more concrete ways. 

According to Kierkegaard, reflective sorrow essentially 

seeks to be noticed as little as possible on the outside; there-

19 István Hajdu: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 6.
20 Hajdu István: Az elbújt ember. Balkon, 1994/4. 7.
21 Tendenciák 1970–1980. Kemény és lágy. Posztkonceptuális tendenciák 

[Tendencies 1970-1980. Hard and Soft.Posconceptual Tendencies], 

curated by László Beke. Budapest, Óbuda Galéria, 1981.
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fore, it is in constant movement between the outside and the 

inside. Those who want to see it should observe the outside but 

they should regard it “… not as an expression of the inner but like 

a telegram telling of something hidden deep within. When you 

look long and attentively at a face, you sometimes discover that 

it is as if there were another face within the one you see. This is in 

general an unmistakable sign that the soul conceals an emigrant 

who has withdrawn from the outside world to watch over a hidden 

treasure, and the direction the observation must take is intimated 

by the way one face lies as though inside the other.” He write thus 

on the representation of reflected pain in the fine arts: “The 

face, which is ordinarily the mirror of the soul, assumes here an 

ambiguity which cannot be represented in art, and which usually 

only lasts for a fleeting moment. It needs a special eye to see it, a 

special glance to pursue this infallible index of a secret sorrow.” 

Reading the lines of the book’s section Shadowgraphs, it is as 

if Baranyay’s works made with multiple exposure and imbued 

with mystery through the motion blurs are illustrations for 

Kierkegaard’s thoughts, or better put: they refute the philos-

opher’s words and, by exploiting the tools of fine art, capture 

the moment when sorrow, constantly in movement, appears 

on the surface. Perhaps what lends his self-portraits their lyr-

ical character is their depiction of an inner process unfolding 

in time, which Lessing and Kierkegaard believed could only be 

captured with the tools of music and poetry: “… (sorrow) never 

subsists but is always in the process of becoming”.

Hands 

Hand depictions – primarily those of his hands – constitute an-

other defining theme in Baranyay’s oeuvre. He revisited his 

favourite motif from time to time simultaneously with his por-

traits and still-lifes.

As could be seen, hands were assigned the main role in his 

expressive graphic works, visual frames and self-portraits. In 

the early seventies he photographed numerous movements of 

22 Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 225. 

English translation downloaded at: https://pdfroom.com/books/either

or-a-fragment-of-life/qlgyyP0xgMG

his hands and then further developed them: he colored them, 

used them in new works as collages (fig. 689) or transferred 

them onto lithographs (figs 687–688, 690–691). For example, 

he took photos of his hands reaching towards each other with 

multiple exposure, and decades later he used them as part of 

his lithographs Touch and Portrait (figs 673–674). In some works 

he supplemented a detail he took of his hand in 1973 by draw-

ing phases of motion into it (figs 398–399), while in others he 

used hatching in colour pencil to enhance the painterly charac-

ter of the compositions (fig. 638). In his Photography and Reality 

I–II (figs 518–519) he posed the philosophical question of the 

artistic representation and depictability of reality. The theme 

of these colored pictures of his hands during the creative pro-

cess is ‘doubled’ by the actual creation of the works. 

He also depicted the motif of hands in his offset prints made 

at the Graphic Artists’ Colony in Makó. The superimposed hands 

in his sheets titled Friendly Handshake are evocative of the ges-

ture of the Balatonboglár handshake action of 1972 (figs 565–

569), while his Makó offset prints of 1984 (figs 559–563) and 

1988 (figs 577–582) show his hands in the gesture of contem-

plation, functioning as a reference to Baranyay himself.

From the mid-nineties his oeuvre was again defined by li-

thography, frequently coupled with the motif of hands. He 

photographed the plaster casts of hands made around 1992 

for Schubert’s song cycle The Winter Journey (figs 643–669) and 

later superimposed – composed – the prints in the most diverse 

variations. In Sketches for “The Winter Journey” (2001), a series 

of ten lithographs, he brought to life the image of a winter 

landscape with snow banks through the use of photographic 

variations, scratching the surface and adding drawn lines (figs 

675–684). 

The role played by the hand motif in Baranyay’s oeuvre is 

best illustrated by his hand depictions titled Self-portraits. His 

hands – which thanks to their expressiveness and movements 

convey emotions similarly to facial gestures and are thus an 

important accompaniment to communication – are not merely 

complimentary pieces but rather counterparts of his self-por-

traits, i.e. references to Baranyay’s person just like the blurred 

and concealed faces of his self-portraits. 

„What I think about self-portraits is that I cannot know what 

I look like since if I look in a mirror I don’t see my face like others 

see it but in reverse. But I see my hands the same way as others, 

perhaps this is the part of my body that I see as well as others. And 

hands are suitable for describing a person just as much as faces. 

These are the two reasons why I have been so intent on featuring 

hands.”

Still-lifes 

In 1982, at his exhibition in the Helikon Gallery, he appeared 

with another classical genre, the still-life, but this time – af-

ter the lithographs of the sixties – with photo works. The ex-

hibition’s catalogue contains a ’telling’ reproduction of Prince 

Arthur from around 1853, in which a blurry image of a hand 

reaches into the photograph from the side with a protective 

gesture. The same gentleness can be felt in Baranyay’s hands 

in his still-life compositions imbued with intimacy and peace 

(figs 543–547). The unmoving world of these still-lifes are 

typically only ’manipulated’ by subtle colouring. There is one 

exception to this: the photo he made in memory of Tibor Csiky 

(figs 636–637) where the hand is shown in motion, alluding to 

the passing of time and the process of remembering.

“Hold on to time! Take care of it, every hour, every minute! If 

you are not careful, it slips away like a lizard, swiftly and unfaith-

fully, like a nymph. Consecrate every moment! Fill it with sanctity, 

significance, gravity by being aware of it and using it honestly and 

worthily… There is music. It has its own threats to the purity of 

the spirit but it’s a magical tool to seize time, expand it and fill it 

with special significance.” The ideas expressed in this diary en-

try from 1961 – ‘recording’ (in fine art) what is in perpetual mo-

tion, the desire of capturing and extending the past and time 

– join together the big thematic units of Baranyay’s oeuvre. 

His superimposed, blurry and overdrawn photo works and his 

graphics depicting fragments – with an undefinable mystery 

and uncertainty – illustrate the perpetually changing nature 

of time.

23 Ibid., 225
24 Ibid., 222.

25 Sándor Bacskai: „Képzőművészeti technikaként kezelem a fotót”: 

Beszélgetés Baranyay András képzőművésszel. Fotóművészet, 2004/3–4.
26 Anonymous quote in Baranyay’s notes from 1961, survived in manuscript.

Kat.:316   Kar | Arm, 1971
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper | 42x17 cm 
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Kat.:001   Dosztojevszkij: A félkegyelmű, illusztráció | Dostoevsky: The Idiot, illustration, 1957

diópác, papír | walnut marinade, paper | 17,5x16,9 cm

Kat.:003   Könyöklő | The armrest, 1959

diópác, papír | walnut marinade, paper | 20,7×29,8 cm Ka
t.
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Kat.:015   Lány madárral | Girl with a bird, 1962

litográfia, papír | litography, paper | 62,5×50 cm

Kat.:022   Madár | Bird, 1962

litográfia, papír | litography, paper | 30,5×21,5 cm

Kat.:023   Madár | Bird, 1962

litográfia, papír | litography, paper | 30,5×21,5 cm
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Kat.:018   Két nő | Two women, 1962

litográfia, papír | litography, paper | 70×50 cm

Kat.:021   Törülköző akt | Towelling nude, 1962

litográfia, papír | litography, paper | 55×43 cm
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Kat.:008   Illusztráció az Ezeregyéjszakához | Illustration to the One Thousand and One Nights, 1960

monotípia, papír | monotype, paper | 25×18 cm

Kat.:025   Táj (budai részlet) | Landscape (Buda detail), 1962

olaj, vászon | oil on canvas | 70×90 cm
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Kat.:028   Akt | Nude, 1964

litográfia, papír | litography, paper | 67×58 cm

Kat.:029   Akt | Nude, 1964

litográfia, papír | litography, paper | 73×47,5 cm
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Kat.:032a   Ablak | Window, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 40,5×56 cm

Kat.:031   Csendélet | Still life, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 40×56 cm

Kat.:032   Ablak | Window, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 55×41 cm

Kat.:030   Csendélet | Still life, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 39×57 cm
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Kat.:036   Csendélet petróleumlámpával | Still life with petroleum lamp, 1964

olaj, vászon | oil on canvas | 50×60 cm

Kat.:034   Csendélet | Still life, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 55×35 cm
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Kat.:052   Hemingway illusztráció | Illustration to Hemingway, 1964

litográfia, papír | litography, paper | 31×30 cm 

Kat.:053   Hemingway illusztráció | Illustration to Hemingway, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 45×31 cm

Kat.:046   Hemingway illusztráció | Illustration to Hemingway, 1963

litográfia, papír | litography, paper | 45×34 cm  
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Kat.:058   Szél I. | Wind I, 1964

litográfia, papír | litography, paper | 41×58 cm

Kat.:057   Szél | Wind, 1964

litográfia, papír | litography, paper | 40×57 cm
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Kat.:064   Mészáros |  Butcher, 1965

litográfia, papír | litography, paper | 70x50 cm
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Kat.:066a   Mészárszék |  Butcher, 1965

olaj, vászon | oil on canvas | 110x100 cm

magántulajdon | private property

Kieselbach Galéria jóvoltából  | Courtesy of Kieselbach Gallery



64 65

Kat.:068   Cigarettázó önarckép | Smoking self-portrait, 1965 k.

zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 29,5×16 cm Ka
t.
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Kat.:070   Házaspár | Married couple, 1966

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 44,5×57,5 cm

Kat.:071   Házaspár | Married couple, 1966

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 44,5×57,5 cm

Kat.:084   Részlet | Detail, 1967

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 28x58 cm
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Kat.:072   Cím nélkül | Untitled, 1966

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 73,5×58 cm

Kat.:073   Cím nélkül | Untitled, 1966

litográfia, papír | litography, paper | 59,5×77,5 cm  



70 71

Kat.:075   Détail | Detail, 1966

litográfia, papír | litography, paper | 74,5×44 cm

Kat.:074   Cím nélkül | Untitled, 1966

litográfia, papír | litography, paper | 59×77 cm
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Kat.:076   Két kar | Two arms, 1966

litográfia, papír | litography, paper | 58,5×52,5 cm

Kat.:078   Arckép | Portrait, 1966

litográfia, karton, kollázs | litography, cardboard, collage | 100×69 cm
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Kat.:088   Házaspár | Married couple, 1967
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper | 28,5x53 cm

Kat.:086   Házaspár | Married couple, 1967
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza
colored gelatin silver print, docubrome paper | 24,5x59 cm

Kat.:089   Házaspár | Married couple, 1967
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 31,5x57,3 cm

Kat.:091   Házaspár | Married couple, 1967
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x41,5 cm  
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Kat.:097   Le ciel de la nuit | Le ciel de la nuit, 1968

litográfia, papír | litography, paper | 98x59 cm

Kat.:098   Cím nélkül | Untitled, 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 80,5×59 cm
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Kat.:105   Cím nélkül | Untitled 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 76×59 cm

Kat.:106   Alvókép | Sleeping picture, 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 70,3x100,3cm    

Kat.:103   Cím nélkül | Untitled 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 59,5×76,5 cm

Kat.:104   Cím nélkül | Untitled 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 73×58,5 cm
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Kat.:110   Alvókép | Sleeping picture, 1968

litográfia, papír | litography, paper | 77,5×56,5 cm

Kat.:108   Cím nélkül | Untitled 1968

litográfia, papír | litography, paper | 76×59 cm

Kat.:107   Cím nélkül | Untitled 1968

litográfia, papír | litography, paper | 77×58,5 cm 

Kat.:111   Alvókép | Sleeping picture, 1968

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 59,2×77,2 cm
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Kat.:114   Kéz | Hand, 1969

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 96x72 cm

Kat.:123   Tenyér részlet | Detail of a palm, 1970

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 100x64,5 cm
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Kat.:118  Részlet egy kézből | Detail of a hand, 1969

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 56 cm

Kat.:117  Részlet egy kézből | Detail of a hand, 1969

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 43 cm

Kat.:116  Részlet egy kézből | Detail of a hand, 1969

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 56 cm  

Kat.:119  Részlet egy kézből | Detail of a hand, 1969

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 43 cm
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Kat.:125   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 9,6x9,6 cm

Kat.:126   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 9,6x9,6 cm

Kat.:127   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 9,6x9,6 cm

Kat.:128   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 9,6x9,6 cm
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Kat.:129   Kéz részlet | Detail of a hand, 1970 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper | 21x29,5 cm

Kat.:130   Kéz részlet | Detail of a hand, 1971 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper | 21x29,5 cm

Kat.:131   Kéz részlet | Detail of a hand, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper | 21x29,5 cm
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Kat.:123-139   Nyílás | Gap, 1970 

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 24,2x18 cm
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Kat.:230   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír 
gelatin silver print, barite paper | 24x17,8cm

Kat.:143   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 18,3x24,2 cm   



94 95

Kat.:149   Részlet | Detail, 1970

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 50,5 cm

Kat.:150   Részlet | Detail, 1970

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 50,5 cm



96 97

Kat.:152   Részlet | Detail, 1970

litográfia, papír | litography, paper | Ø 50,5 cm

Kat.:151   Részlet | Detail, 1970

litográfia, papír | litography, paper | Ø 50,5 cm

Kat.:154   Részlet | Detail, 1970

litográfia, papír | litography, paper | Ø 36,5 cm

Kat.:153   Részlet | Detail, 1970

litográfia, papír | litography, paper | Ø 50,5 cm



98 99

Kat.:155   Részlet | Detail, 1970

színes litográfia, papír | colored litography, paper | Ø 44 cm

Kat.:156   Részlet | Detail, 1970

litográfia, papír | litography, paper | Ø 35 cm
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Kat.:163   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza, 
kollázs | gelatin silver print, docubrome pape
11,5x14 cm
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Kat.:162   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza, 
kollázs | gelatin silver print, docubrome paper
11,5x14 cm
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Kat.:196   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,9x14,5 cm

Kat.:162   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 21,5x15 cm

Kat.:202   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 18x11,4 cm
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Kat.:207,209,211,213,220,212,215,217,210,221,222,223   
Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
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Kat.:232   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 17,8x23,9 cm

Kat.:234   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 11,5x17,2 cm

Kat.:235   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 9x14 cm
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Kat.: 253,  256,258, 257, 260
Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper
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Kat.:287   Kezek | Hands, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 8,6x15 cm

Kat.:270   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 21,5x14 cm

Kat.:269   Kéz | Hand, 1970-1973 k.

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 18x24 cm
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Kat.:275   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 14,8x10,4 cm

Kat.:276   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 12x12 cm

Kat.:277   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 12x14,8 cm

Kat.:278   Kéz részlet | Hand detail, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,3x20,5 cm  
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Kat.:262   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
13x18 cm  

Kat.:266   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 12,8x17,9 cm  

Kat.:296   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,5 cm

Kat.:297   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x14,5 cm

Kat.:295   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,4x21 cm

Kat.:298   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x14,5 cm
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Kat.:314   Kar | Arm, 1971

színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper | 41x14 cm

Kat.:315   Kar | Arm, 1971

színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper | 42x13,5 cm

Kat.:319   Kar | Arm, 1971

színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper | 42×12,5 cm

Kat.:318   Kar | Arm, 1971

színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper | 42×12,5 cm
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Kat.:323   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm

Kat.:324   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm

Kat.:325   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm

Kat.:326   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm
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Kat.:327   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm

Kat.:328   Részlet | Detail, 1971

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 63×39,7 cm

Kat.:329   Részlet | Detail, 1972

színes ceruza, papír | colored pencil, paper | 49x44 cm  

Kat.:330   Részlet | Detail, 1972

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 51x15 cm
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Kat.:331   Kivágás | Cutout, 1972

litográfia, papír, színes ceruza | litography, colored pencil, paper | 75×44 cm

Kat.:332   Kivágás | Cutout, 1972

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 75×50,5 cm

Kat.:335   Részlet | Detail, 1972

zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza, kollázs 
gelatin silver print, paper, colored pencil, collage | 42×27 cm

Kat.:334   Kivágás | Cutout, 1972

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 75x50,5 cm
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Kat.:336   Részlet | Detail, 1972

zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza, kollázs  
gelatin silver print, paper, colored pencil, collage | 59,7×42 cm

Kat.:337   Részlet | Detail, 1972

zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza, kollázs  
gelatin silver print, paper, colored pencil, collage | 59,7×42 cm

Kat.:338   Részlet | Detail, 1972

zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza, kollázs  
gelatin silver print, paper, colored pencil, collage | 59,7×42 cm

Kat.:339   Kéz | Hand, 1972

színes litográfia, papír | colored litography, paper | 50x34,5 cm
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Kat.:341   Kivágás | Cutout, 1972
színes litográfia, papír | colored litography, paper
75x33 cm

Kat.:342   Kezek | Hands, 1972
színes ceruza, papír | colored pencil, paper
49,5×16,5 cm 

Kat.:343  Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, barit papír  
colored gelatin silver print, barite paper 
23,8x17,8 cm



130 131

Kat.:345-350   Kézfogás akció, Balatonboglár | Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, barit papír  | colored gelatin silver print, barite paper | 9,2x24,2 cm



132 133

Kat.:351-356   Kézfogás akció, Balatonboglár | Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, barit papír  | colored gelatin silver print, barite paper | 9,2x24,2 cm



134 135

Kat.:359   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, barit papír  
colored gelatin silver print, barite paper
8,8x24,1 cm

Kat.:362   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper

15,1x20,9 cm   

Kat.:360   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
15x20,9 cm

Kat.:361   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
14,9x20,8 cm  

Kat.:363   Kézfogás akció, Balatonboglár  
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
15,3x20,8 cm
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Kat.:366   Kézfogás akció, Balatonboglár | Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 24,7x18 cm

Kat.:371   Kézfogás | Handshake, 1972
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 9x24,2 cm

Kat.:367   Kézfogás akció, Balatonboglár | Handshake – action, Balatonboglár, 1972

zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 18x24 cm   



138 139

Kat.:374, 375, 384, 385   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,5 cm
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Kat.:391   Kéz részlet | Hand detail, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper | 29,7x20,6 cm

Kat.:392   Önarckép részlet | Self-portrait detail, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x20,9 cm

Kat.:395   Önarckép részlet | Self-portrait detail, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
colored gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x21cm
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Kat.:398   Rajzolt kezek | Drawn hands, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
colored gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 13x9 cm

Kat.:399   Rajzolt kezek | Drawn hands, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
colored gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 20×29,7 cm

Kat.:396   Kéz részlet | Hand detail, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, grafit 
colored gelatin silver print, docubrome paper, graphite | 28,2x20,8 cm



144 145

Kat.:412   Önarckép - részlet | Self-portrait detail, 1974
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper | 34x26,2 cm

Kat.:413   Önarckép - részlet | Self-portrait detail, 1974
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper | 41,5x29,7 cm

Kat.:411  Önarckép - részlet | Self-portrait detail, 1974
színes ceruza, papír | colored pencil, paper | 40×31 cm



146 147

Kat.:414   Ing | Shirt, 1973 k.

zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x20,9 cm   
Kat.:415   Ing | Shirt, 1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x21 cm



148 149

Kat.:417   Ing | Shirt, 1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 30,5x24,5 cm

Kat.:415   Ing | Shirt, 1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 29,5x21 cm
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Kat.:420   Önarckép | Self-portrait, 1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 39,5x26 cm

Kat.:421   Önarckép | Self-portrait, 1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 39,5x26 cm

Kat.:423   Mozgó kezek | Moving hands, 1974 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper | 39,5x26 cm
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Kat.:424   Régi fénykép | Old photo, 1974 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
29,5x41,5 cm 

Kat.:425   Régi fénykép | Old photo, 1974 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
29,5x41,8 cm

Kat.:024   Ismeretlen fényképész: Arthur herceg 
Unknown photographer: Prince Arthur, 1853 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
27,2×19,5 cm 



154 155

Kat.:426   Kéz | Hand, 1974 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 20,3×20,7 cm

Kat.:427   Kéz | Hand, 1974 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, grafit

gelatin silver print, docubrome paper, graphite | 29,5×20,7 cm  
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Kat.:428   Kéz | Hand, 1974 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, grafit
colored gelatin silver print, docubrome paper, graphite |42×29,6 cm

Kat.:429   Kéz | Hand, 1974 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, grafit
colored gelatin silver print, docubrome paper, graphite |42×29,6 cm

Kat.:430   Nyílás | Gap, 1974
litográfia, papír | litography, paper | 8,5×8,5 cm

Kat.:431   Nyílás | Gap, 1974
litográfia, papír | litography, paper | 8,5×8,5 cm
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Kat.:432   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 23x42 cm

Kat.:433   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 42x20,5 cm
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Kat.:434   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
42x20,5 cm

Kat.:435   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
42x20,5 cm



162 163

Kat.:436   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
41,5 x 29,5 cm

Kat.:437   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper
41,2x27,5 cm
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Kat.:438   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper
26,6 x19 cm

Kat.:439   Önarckép | Self-portrait, 1975 k. 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | colored gelatin silver print, docubrome paper
28,9x19 cm
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Kat.:452   Márffy lányok | Márffy girls, 1975 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 31x58 cm

Kat.:455   Márffy lányok | Márffy girls, 1975 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 41,2 × 60,5 cm 

Kat.:454   Márffy lányok | Márffy girls, 1975 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x41,5 cm
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Kat.:456   Hátkép | Picture of a back, 1975 
színezett zselatinos ezüst, dokubróm papír 
colored gelatin silver, docubrome paper | 15,3x10,5 cm 

Kat.:457   Hátkép | Picture of a back, 1975 
színezett zselatinos ezüst, dokubróm papír, színes ceruza 
colored gelatin silver, docubrome paper, colored pencil | 12,7x10 cm
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Kat.:464-467   Arcképek (kabinetképek) I-X. | Portraits (cabinet pictures) I – X, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 16x12 cm



176 177

Kat.:468-470   Arcképek (kabinetképek) I-X. | Portraits (cabinet pictures) I – X, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 16x12 cm
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Kat.:473   Arcképek (kabinetképek) I-X. | Portraits (cabinet pictures) I – X, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 16x12 cm

Kat.:472   Arcképek (kabinetképek) I-X. | Portraits (cabinet pictures) I – X, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper | 12x16 cm
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Kat.:486   Arckép - részlet | Portrait – detail,  1975 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper
25x41,5 cm

Kat.:491   Önarckép könyvespolc előtt 
Self-portrait in front of a bookshelf, 1976 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper
20,5x29,3 cm   

Kat.:487   Portré könyvespolc előtt 
Portrait in front of a bookshelf, 1976 k. 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper  
41,5x29,5 cm
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Kat.:489   Önarckép könyvespolc előtt | Self-portrait in front of a bookshelf, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
20,8x29,5 cm

Kat.:490   Önarckép könyvespolc előtt | Self-portrait in front of a bookshelf, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
20,5x29,3 cm
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Kat.:492   Beállítások | Settings, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x36 cm

Kat.:493   Beállítások | Settings, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 14x16,5cm
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Kat.:496   Beállítások | Settings, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 28x38 cm

Kat.:495   Beállítások | Settings, 1976 
zselatinos ezüstbromid, papír | gelatin silver print, paper | 18x24 cm

Kat.:497   Beállítások | Settings, 1976 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x21 cm
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Kat.:498   Önarckép | Self-portrait, 1976 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 18x13 cm

Kat.:499   Önarckép | Self-portrait, 1977 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 41,5x28 cm
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Kat.:500   Önarckép | Self-portrait, 1977 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 10,4x11 cm

Kat.:501   Önarckép | Self-portrait, 1977 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 28,5x41,5 cm  
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Kat.:505   Kis kéz | Small hand, 1976
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 9,4x9,4 cm

Kat.:504   Szem | Eye, 1976

litográfia, papír | litography, paper | 5x5 cm   
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Kat.:511a   Halászbástyánál | At the Fisherman's Bastion, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 14,7x21 cm 

Kat.:512   Nézők | Viewers, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 27,2x20 cm

Kat.:511   Nézők | Viewers, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 12,2x15 cm

Kat.:510   Nézők | Viewers, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 12,5x15 cm
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Kat.:515   Margitsziget | Margaret island, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 30×21 cm 

Kat.:516   Margitsziget | Margaret island, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper |  21×30 cm
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Kat.:518   Önarckép | Self-portrait, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír rajztáblán
gelatin silver print, docubrome paper on a drawing board | 29,5x21 cm

Kat.:527   A fotó és a valóság I. | The photo and the reality I, 1978 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 41x28 cm
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Kat.:520   Önarckép | Self-portrait, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 15x10,5 cm  

Kat.:522   Önarckép | Self-portrait, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
colored gelatin silver print, docubrome paper | 20,9x15 cm
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Kat.:526   Önarckép | Self-portrait, 1979
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, barite paper | 38x27,5 cm

Kat.:523   Önarckép | Self-portrait, 1979
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 18x13 cm

Kat.:524   Önarckép | Self-portrait, 1979
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 18x13 cm

Kat.:525   Önarckép | Self-portrait, 1979
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, barite paper | 39x28 cm
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Kat.:530   Önarckép (H. T. emlékére) | Self-portrait (in memory of H.T.), 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 41x29,5 cm

Kat.:531   Önarckép Kierkegaard szellemében | Self-portrait in Kierkegaard’s spirit, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 42x29,7 cm
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Kat.:533   Önarckép (B. E. emlékére) | Self-portrait (in memory of B.E.), 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 41,8x29,5cm

Kat.:534   Önarckép Jane Morrisszal | Self-portrait with Jane Morris, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 33x29,5 cm
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Kat.:536   Önarckép Jane Morrisszal | Self-portrait with Jane Morris, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 33,4x29,5 cm

Kat.:535   Önarckép Jane Morrisszal | Self-portrait with Jane Morris, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 32,5x29,8 cm
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Kat.:537   Önarckép Jane Morrisszal | Self-portrait with Jane Morris, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 41,7x29,5 cm

Kat.:538   Önarckép Jane Morrisszal | Self-portrait with Jane Morris, 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 54,5×53 cm
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Kat.:543   Csendélet pohárral | Still life with glass, 1980 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 29,6x41,7 cm

Kat.:542   Csendélet csészével és hamutartóval | Still life with cup and an ashtray, 1980 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 21x15 cm
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Kat.:546   Csendélet csészékkel | Still life with cups, 1982
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 28x40,5 cm

Kat.:544   Csendélet körtékkel | Still life with pears, 1982 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 13x18 cm

Kat.:548   Csendélet csontokkal | Still life with bones, 1982 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x41,5 cm

Kat.:547   Csendélet almával | Still life with apple, 1982 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper | 29,7x41,5 cm
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Kat.:549   Kéz fekete háttérrel | Hand with black background, 1982
zselatinos ezüstbromid, barit papír | gelatin silver print, barite paper
41,5x29,5 cm

Kat.:550   Kéz fekete háttérrel | Hand with black background, 1982
zselatinos ezüstbromid, barit papír, grafit | gelatin silver print, barite paper, graphite
40x27,2 cm   
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Kat.:551-554   Kéz 1-IV | Hand I–IV, 1983
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper | 30x42 cm, 28x39 cm
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Kat.:555   Kéz a fűben | Hand in a grass, 1984
zselatinos ezüstbromid, papír | gelatin silver print, paper | 18x24 cm

Kat.:557   Kéz a fűben | Hand in a grass, 1984
zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza | gelatin silver print, paper, colored pencil | 17,8x23,8 cm

Kat.:558   Kéz a fűben | Hand in a grass, 1984
zselatinos ezüstbromid, papír | gelatin silver print, paper | 17,8x23,8 cm
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Kat.:559,560,562,563   Kéz fekete háttérrel  | Hand with black background, 1984

ofszetnyomat, papír | offset printing, paper | 37×25 cm
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Kat.:571   Alvókép II. | Sleeping picture II, 1986
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper  
26,5x38 cm

Kat.:572   Alvókép III. | Sleeping picture III, 1986
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
26,5x38 cm
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Kat.:573   Alvókép | Sleeping picture, 1986
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper 
29,5x41,5 cm

Kat.:574   Alvókép | Sleeping picture, 1986
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
29,5x41,5 cm
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Kat.:577-580   Kéz I–IV | Hand I–IV, 1989
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper | 24×30 cm

Kat.:576   Kezek | Hands, 1987
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil
17,6x20 cm
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Kat.:576   Variáció kezekre | Variation on hands, 1989
zselatinos ezüstbromid, papír | gelatin silver print, paper | 17,6x20 cm

Kat.:583   Kéz V–VI | Hand V–VI, 1989

ofszetnyomat, papír | offset printing, paper | 21,8x27,8 cm 

Kat.:584   Variáció kezekre | Variation on hands, 1989
zselatinos ezüstbromid, papír | gelatin silver print, paper | 21,4x27,6 cm
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Kat.:558,603,609,614,613,617,634a
Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
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Kat.:637   Csendélet Cs.T. emlékére II. | Still life in memory of Cs.T. II, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 27×40 cm

Kat.:636   Csendélet Cs.T. emlékére I. | Still life in memory of Cs.T. I, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 27×40 cm
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Kat.:645   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
21x29,5 cm

Kat.:638   Önarckép | Self-portrait, 1989-1990
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza  
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil
23,5x40 cm
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Kat.:647   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
20,8x29,7 cm

Kat.:646   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
21x29,5 cm
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Kat.:648   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:650   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:649   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm
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Kat.:654   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:652   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:653   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:651   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm
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Kat.:658   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 21x29,5 cm

Kat.:656   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm

Kat.:657   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 21x29,5 cm

Kat.:655   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 20,8x29,7 cm
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Kat.:669   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 27x39,5 cm

Kat.:668   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster hands to the „Winterreise” of Schubert, 1992 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper | 29,5x41,5 cm

Kat.:670   Vázlat Schubert "Téli utazás" című dalciklusához | Draft to Schubert’s „Winterreise”, 1994
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, tempera, színes ceruza | gelatin silver print, docubrome paper, 
tempera, colored pencil | 28×40 cm
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Kat.:673   Érintés | Touch, 1994
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 100x70 cm

Kat.:672   Kézfogás | Handshake, 1994 k.
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 50x70 cm

Kat.:671   Kézfogás | Handshake, 1980-as évek
zselatinos ezüst, papír | gelatin silver, paper | 13x18 cm
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Kat.:676   Vázlatok a "Téli utazás "-hoz X. | Draft to Schubert’s „Winterreise” X, 2001
litográfia, papír | litography, paper | 20x58,3 cm

Kat.:674   Arckép | Portrait, 1966-2000
litográfia, papír | litography, paper | 81×59 cm

Kat.:675   Vázlatok a "Téli utazás "-hoz VIII. | Draft to Schubert’s „Winterreise” VIII, 2001
litográfia, papír | litography, paper | 20x58,3 cm
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Kat.:678-680   Vázlatok a "Téli utazás "-hoz I–X. | Draft to Schubert’s „Winterreise” I–X, 2001
litográfia, papír | litography, paper | 20x58,3 cm

Kat.:682-684   Vázlatok a "Téli utazás "-hoz I–X. | Draft to Schubert’s „Winterreise” I–X, 2001
litográfia, papír | litography, paper | 20x58,3 cm, 
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Kat.:685   Tojás formájú kéz | Egg shaped hand, 2002
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír | gelatin silver print, docubrome paper
29,5x41,5 cm  

Kat.:686   Tojás formájú kezek 1. | Egg shaped hands 1, 2004
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 70×100 cm
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Kat.:688   Kézfogás | Handshake, 2004
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 70x50 cm

Kat.:687   Kézfogás | Handshake, 2004
litográfia, papír | litography, paper | 70x50 cm
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Kat.:689   Engesztelés | Atonement, 2004
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír, színes ceruza, kollázs  
gelatin silver print, docubrome paper, colored pencil | 58,8x41 cm    

Kat.:691   Két kéz | Two hand, 2004
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 66x51 cm

Kat.:690   Egy kéz | One hand, 2004
színes litográfia, papír | colored litography, paper | 66x51 cm
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002   Fürdőzők | Bathers, 1959
rézkarc, papír | etching, paper 
16,7×12,6 cm

004   Műterem | Studio, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
22×27,5 cm

005   Leányfej | Head of a girl, 1960
rézkarc, papír | etching, paper  
32×24 cm

009   Női akt tanulmány 
Female nude study, 1959 k.
tus, papír | ink, paper
43,5×62,2 cm 

010   Női akt tanulmány 
Female nude study, 1959 k.
tus, papír | ink, paper
43×62 cm 

011   Női akt tanulmány 
Female nude study, 1959 k.
tus, papír | ink, paper
61×43 cm 

012   Kőcsiszoló | Stone grinder, 1961
litográfia, papír | litography; paper
13,5×13,5 cm

013   Virág vázában |Flower in a vase, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
40×29,5 cm

016   Két akt | Two nudes, 1962
litográfia, papír | lithography, paper 
65× 450 mm

01   Két nő | Two women, 1962
litográfia, papír | lithography, paper 
50×70 cm

019   Trülköző akt | Towelling nude, 1962
litográfia, papír | lithography, paper 
77,5×36,5 cm

02   Törülköző akt | Towelling nude, 1962
litográfia, papír | lithography, paper 
77,5×36,5 cm

026   Női akt részlet | Female nude  
1962 k.
tus, papír | ink, paper
35×50 cm 

026   Női akt részlet | Female nude  
1962 k.
tus, papír | ink, paper
17,5×35 cm

033   Csendélet | Still life, 1963
litográfia, papír | lithography, paper
52×39 cm

035   Restaurátor | Restorer, 1963
litográfia, papír | litography; paper
28×44 cm

037   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

038   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 
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039   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

040   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

041   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

042  E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

043  E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

044   E.T.A. Hoffmann: Brambilla hercegnő, 
illusztráció | E.T.A. Hoffmann: Princess 
Brambilla, illustration, 1964
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 25×17,5 cm 

045   Hemingway illusztráció 
Illustration to Hemingway, 1964
litográfia, papír | litography; paper
44×35 cm

047   Bertolt Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei, illusztráció | Bertolt Brecht: 
Mother Courage and Her Children, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
43,5×29 cm

048   Bertolt Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei, illusztráció | Bertolt Brecht: 
Mother Courage and Her Children, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
43,5×29 cm

049   Bertolt Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei, illusztráció | Bertolt Brecht: 
Mother Courage and Her Children, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
43,5×29 cm

050   Bertolt Brecht: Kurázsi mama és 
gyermekei, illusztráció | Bertolt Brecht: 
Mother Courage and Her Children, 1961
litográfia, papír | lithography, paper 
43,5×29 cm

051   Illusztráció| Illustration, 1963
litográfia, papír | lithography, paper 
44,3×43,5 cm 

055   Ernest Hemingway: Szmirna rakpartján, 
illusztráció | Ernest Hemingway: "On the Quai 
at Smyrna, 1964
litográfia, papír | lithography, paper 
42×35 cm

056   Akt | Nude, 1964
litográfia, papír | lithography, paper 
45×15 cm

059   Női akt tanulmány 
Female nude study, 1959 k.
tus, papír | ink, paper | 61×43 cm 

061   Szél | Wind, 1965
litográfia, papír | litography; paper
40×57 cm

062   A salgótarjáni acélgyár udvara  
Courtyard of steel factory of Salgótarján, 1965
litográfia, papír | lithography, paper 
45,5×70 cm

063   Dante: Isteni színjáték, Pokol   
Dante: Divine comedy, Hell, 1965
litográfia, papír | lithography, paper 
53,7×50 cm
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069   Cigarettázó önarckép 
Smoking self-portrait, 1965 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper 29,5×16 
cm

079   Két kéz | Two hands, 1966
litográfia, papír | lithography, paper 
34,5×44,7 cm

080   Egy tisztviselő arcképe 
The portrait of an officer, 1966
litográfia, papír | lithography, paper  
70×39 cm

081   Cím nélkül | Untitled, 1966
litográfia, papír | lithography, paper 
68×58 cm 

082   Cím nélkül | Untitled, 1966
litográfia, papír | lithography, paper 
62x55 cm

083   Cím nélkül | Untitled, 1966
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 100x70 cm

085   Két férfi | Two men, 1967
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
33,5x56 cm

090  Házaspár | Married couple, 1967
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
32,5x61,5 cm

092   Cím nélkül | Untitled, 1967
litográfia, papír, kollázs | litography, paper, 
collage | 42,6×53 cm

093   Kéz | Hand, 1967
litográfia, papír | lithography, paper 
61×42,5 cm

094   Részlet | Detail, 1967
litográfia, papír | lithography, paper 
22×27,5 cm

095   Két kéz | Two hands, 1967
litográfia, papír | lithography, paper 
66×45 cm

096   Cím nélkül | Untitled, 1967
litográfia, papír | litography, paper
33×38 cm

099   Cím nélkül | Untitled, 1968.
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 43×62 cm 

100   Kéz | Hand, 1968
litográfia, papír | lithography, paper 
77,5×60 cm

102   Cím nélkül | Untitled, 1968
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 90×58 cm

109   Cím nélkül | Untitled, 1968
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 44,5×77 cm

112   Cím nélkül | Untitled, 1968
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 79×58,5 cm
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113   Cím nélkül | Untitled, 1968
litográfia, papír | lithography, paper 
70x100 cm

115   Részlet egy kézből | Detail of a hand, 1969
színes  litográfia, papír | colored litography, 
paper | 78,5×54,5 cm  

120   Részlet | Head of a girl, 1970
színes  litográfia, papír | colored litography, 
paper | 54x64,5 cm

121   Alvókép | Sleeping picture, 1969
litográfia, papír | litography, paper
100x70 cm 

122   Kéz részlet | Two details, 1970
litográfia, papír | lithography, paper 
48x48 cm

124   Kéz | Hand, 1970
zselatinos ezüstbromid, barit papír 
gelatin silver print, barite pape 
9,6x9,6 cm

141   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
14x14,3 cm

142   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
40×29,5 cm

144   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
29,2x20,7 cm  

145   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
29,2x20,7 cm   
 

146   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
29,2x20,7 cm   
 

147   Nyílás | Gap, 1970
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome paper
29,2x20,7 cm   
 

148   Házaspár - részlet 
Married couple – detail, 1967-1970 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír, karton | gelatin silver print, 
docubrome paper | 26x36 cm

157   Arc részlet | Detail of a face, 1970
litográfia, papír | lithography, paper 
47×48 cm

159   Részlet | Detail, 1970
színes  litográfia, papír | colored litography, 
paper | 75x50 cm

160   Részlet | Detail, 1970
színes  litográfia, papír | colored litography, 
paper | 70x50 cm

158   Részlet | Detail, 1969-1970
litográfia, papír | litography, paper | 70x50 cm

164   Trafik | Tobacco shop, 1970-es évek
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper  
21x14,8cm
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165   Régi fénykép | Old photo, 1970-1976 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 15×11 cm

166   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
29,6x20,8 cm    

167   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
29,6x20,8 cm    

168   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
29,6x20,8 cm    

169   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
29,6x20,8 cm    

170   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
29,6x20,8 cm    

173   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,5x21 cm  

171   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
29,2x20,7 cm 

172   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper
14,7x21 cm  

174   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,5x21 cm  

175   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x21 cm 

176   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,6x20,9 cm

177   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15,2x20,9 cm 

178   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,9 cm   

179   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,9 cm   

182   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15,1x20,9 cm   

180   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15,3x20,8 cm   

181   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,6x20,9 cm
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183   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm 

184   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x21 cm   

185   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x21 cm   

186   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,5 cm   

187   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,5 cm   

188   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,7 cm    

191   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,4x20,9 cm 

189   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,7 cm 

190   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,7 cm    

192   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,6x20,9 cm   

193   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,8x20,8 cm

194   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,9 cm 

195   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,9 cm  

197   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
10,4x14,8cm 

198   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x21 cm   

203   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x12cm

199   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,4x14,7 cm   

200   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
12,2x18 cm   
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205   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
15,5x11,5 cm 

206   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,8 cm

208   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
9x14 cm  

214   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
12,3x12,7 cm

216   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,5x15 cm 

218   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
9x14 cm    

225   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
9x14 cm 

219   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
9x14 cm 

224   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
10,7x15,5 cm 

226   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
12x18 cm   

227   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
9x14 cm   

228   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,8x15 cm

229   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,6x14,7 cm  

231   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18,2x24 cm 

233   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
9x14 cm   

238   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,4x14,9 cm 

236   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
11x15 cm  

237   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | coloured gelatin silver print, docubrome 
paper | 10,4x14,9 cm
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239   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,4x14,9 cm 

240   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 10,4x14,7 cm

241   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,8x20,8 cm

242   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,8x20,8 cm  

243   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,8x20,8 cm

244   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,8x20,8 cm  

247   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x24 cm

245   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x12 cm 

246   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,7 cm

248   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x24 cm

249   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,4x14,8 cm

250   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,5x14,7 cm 

251   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,5x14,7 cm 

252   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,5x14,9 cm

254   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
24x16 cm 

261   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
16,8x23,7 cm

255   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
24x16 cm  

259   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
16,6x23,7 cm 
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263   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
13x18 cm 

264   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
13x18 cm 

265   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
13x18 cm

267   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
13x18 cm 

268   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
12x17,8 cm

271   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x24 cm  

274   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
8,2x15 cm

272   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
8,2x18,2 cm  

273   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
15x11 cm 

279   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
24x18 cm  

280   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,6x14,6 cm

282   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
9x14 cm 

283   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
17,9x24 cm

284   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x24 cm 

285   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
20,9x9,7 cm

289   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
41,6x29,3 cm

286   Ujj | Finger, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
9x14 cm 

288   Kéz | Hand, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
11,3x10,8 cm 
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291   Gipsz tenyér | Gypsum palm, 1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
17,7x23,6 cm  

292   Gipsz tenyér | Gypsum palm, 1970-1973 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 10,5x14,7 cm

293   Kéz csípőfogóval | Hand with hip pliers 
1970-1973 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 12x18 cm

299   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

300   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

301   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm 

304   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

302   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm 

303   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

305   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm 

306   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

307   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

308   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x14,8 cm

309   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,7 cm 

311   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,9 cm 

317   Kar | Arm, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
42×12,5 cm

312   Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,9 cm

313  Kéz | Hand, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
14,7x20,9 cm 
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320   Kar | Arm, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
42×12,5 cm

321   Kar | Arm, 1971
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
42×12,5 cm

333   Kivágás | Cutout, 1972
színes ceruza, papír | colored pencil, paper 
Ø  18 cm

340   Kivágás | Cutout, 1972
színes litográfia, papír | colored litography, 
paper | 75x50,5 cm

344   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
17,8x23,8 cm

357   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x24 cm

365   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,7 cm

358   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
12,5x18,2 cm

364   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,5 cm 

368   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15,2x21 cm

369   Kézfogás akció, Balatonboglár 
Handshake – action, Balatonboglár, 1972
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,5x29 cm 

370   Kézfogás | Handshake, 1972 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,7 cm

372   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,7x20,9 cm 

373   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
12x29,5 cm 

376   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
12x29,5 cm 

379   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

377   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm 

378   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm
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380   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

381   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

382   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

383   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

386   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

387   Kar | Arm, 1972 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
20,8x29,5 cm

390   Kéz részlet | Hand detail, 1972 
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
41,7x29,7 cm 

388   Kéz | Hand, 1970-73k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,5 cm

389   Kéz | Hand, 1970-73k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
15x20,5 cm

393   Kéz részlet | Hand detail, 1973 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 29,5x21cm 

394   Kéz részlet | Hand detail, 1973
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 20,8x29,5 cm

397   Kéz részlet | Hand detail, 1973 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 21x29,7 cm

401   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
50x34,5 cm

402   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
50x34,5 cm

403   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
15,2x11,5 cm

406   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
15,2x11,5 cm

404   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
15,2x11,5 cm

405   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
15,7x15,2 cm
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407   Kéz | Hand, 1973
litográfia, papír | litography, paper 
15,2x11,5 cm

408   Részlet | Detail, 1973
szitanyomat, papír | screen print, paper
59,5×42,3 cm

409   Részlet | Detail, 1973
színes ceruza, papír | colored pencil, paper
15,5×15,5 cm

410   Részlet | Detail, 1973
színes ceruza, papír | colored pencil, paper 
12×12 cm

419   Önarckép | Self-portrait, 1973 k.
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
26x20,4 cm

445   Márffy lány | Márffy girl, 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 10,5x10 cm

450   Márffy lány | Márffy girl, 1975
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
33,5x58 cm

447   Márffy lány | Márffy girl, 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 10,6x10 cm

448   Márffy lány | Márffy girl, 1975
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír
gelatin silver print, docubrome paper 
10,4x9,8 cm

453   Márffy lány | Márffy girl, 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, docubrome 
paper | 29,5x41,5 cm

458   Hátkép | Picture of a back, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x13 cm

459   Hátkép | Picture of a back, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 18x13 cm

461   Hátkép (Szentjóby Tamás portréja) 
Picture of a back (Portrait of Tamás Szentjóby)
1975 | zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | gelatin silver print, docubrome paper  
21x14,7cm

462   Hátkép (Szentjóby Tamás portréja) 
Picture of a back (Portrait of Tamás Szentjóby)
1975 | színezett zselatinos ezüstbromid, 
dokubróm papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 15x10,5 cm

463   Hátkép (Szentjóby Tamás portréja) 
Picture of a back (Portrait of Tamás Szentjóby)
1975 | zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper 
40x29,4 cm

477   Hátkép (Birkás házaspár) 
Picture of a back (Birkás couple, 1975
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome  
41,5x24,5 cm

475   Arckép (Birkás házaspár) 
Portrait (Birkás couple), 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper | 13x18 cm

476   Hátkép (Birkás házaspár) 
Picture of a back (Birkás couple, 1975
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome | 29,5x41,5 cm
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478   Arckép - részlet | Portrait – detail, 1975
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome 
29,5x41,5 cm 

479   Hátkép | Picture of a back, 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 10,5x9,8 cm

480   Arckép | Portrait , 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x11,7cm

481   Arckép - részlet | Portrait – detail, 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 29,5x41,5 cm 

482   Hátkép | Picture of a back, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
12x9 cm

483   Hátkép | Picture of a back, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x13 cm

488   Portré könyvespolc előtt | Portrait in 
front of a bookshelf, 1976 k.
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 40x29,3 cm

484   Hátkép | Picture of a back, 1975
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x13 cm

478   Arckép | Portrait , 1975
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 15x10,5 cm

494   Beállítások | Settings, 1976
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome 
8,5x10,5 cm 

502   Szem I. | Eye I, 1978
litográfia, papír | litography, paper
5x5 cm

503   Szem II. | Eye II, 1978
litográfia, papír | litography, paper
5x5 cm

506   Néző | Viewer, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 21×7,5 cm

507   Néző | Viewer, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome
17x7cm 

508   Néző | Viewer, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 21x11,3 cm

514   NézőK | Viewers, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 22,5×30 cm

509   Néző | Viewer, 1978
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome | 21x14,8 cm

513   NézőK | Viewers, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 27,5x39 cm
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517   Margitsziget | Margaret island, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 21×30 cm

521   Önarckép | Self-portrait, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 20,9x15 cm

528   Önarckép | Self-portrait, 1978
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
colored gelatin silver print, docubrome paper 
29,8x20,8 cm

529   Árnyékok | Shadows, 1980 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
41,5x29,5 cm 

532   Önarckép (B. E. emlékére) | Self-portrait 
(in memory of B.E.), 1980-1981
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
18x13 cm

539   Önarckép | Self-portrait, 1980-1981
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print, 
docubrome paper | 27,8x40,6 cm

545   Csendélet körtékkel 
Still life with pears, 1982 k., 
színezett zselatinos ezüstbromid, dokubróm 
papír | colored gelatin silver print | 28x40,5 cm

540   Hátkép (Makón) | Picture of a back (at 
Makó, 1980-as évek
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
15×10 cm

541   Csendélet csészével 
Still life with cup, 1980 k.
zselatinos ezüstbromid, barit papír
gelatin silver print, barite paper
21x15 cm

556   Kéz a fűben | Hand in a grass, 1984
zselatinos ezüstbromid, papír, színes ceruza
gelatin silver print, paper, colored pencil
17,6x23,6 cm    

561   Kéz fekete háttérrel 
Hand with black background, 1984
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
37×25 cm   

564   Kezek | Hands, 1984
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome
42x29,1 cm   

565   Baráti kézfogás Friendly handshake, 1985
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
42x30 cm

566   Baráti kézfogás Friendly handshake, 1985
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
42x30 cm

567   Baráti kézfogás Friendly handshake, 1985
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
42x30 cm

570   Alvókép I. | Sleeping picture I, 1986
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír 
gelatin silver print, docubrome
29,5x41,5 cm

568   Baráti kézfogás Friendly handshake, 1985
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
42x30 cm

569   Baráti kézfogás Friendly handshake, 1985
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
42x30 cm



292 293

575   Alvókép  | Sleeping picture, 1987
ofszetnyomat, papír | offset printing, paper
33x44,4 cm

585   Önarckép I. | Self-portrait I, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,7 cm

586   Önarckép II. | Self-portrait II, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,7 cm

587   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

589   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

590   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

591   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

592   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

593   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

594   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

595   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

596   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

597   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

598   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

599   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

600   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

601   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

602   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 
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604   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

605   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

606   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

607   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

608   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

610   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

611   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

612   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

615   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

616   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

618   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

619   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

620   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

621   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

622   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

623   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

624   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

625   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 
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626   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

627   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

628   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

629   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

630   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

631   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

632   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
20x29,7 cm

633   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

634   Kéz | Hand, 1989
xerox, papír | xerox, paper
21x29,8 cm 

639   A tükör válaszol 
The mirror answers, 1990-1994
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
41x29,5 cm

640   Hommage á El Greco, 1990-1994
zselatinos ezüstbromid, papír, farost, tempera 
gelatin silver print, paper, wood fiber, tempera  
37×24,6 cm

641   Hommage á El Greco, 1990-1994
zselatinos ezüstbromid, papír, farost, tempera 
gelatin silver print, paper, wood fiber, tempera  
37×24,6 cm

642   Hommage á El Greco, 1990-1994
zselatinos ezüstbromid, papír, farost, tempera 
gelatin silver print, paper, wood fiber, tempera 
37×24,6 cm

659   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

661   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

662   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

663   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

664   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm
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BARANYAY András  
(Budapest, 1938 – Budapest, 2016)

1952-56: Budapesti Képzőművészeti Gimnázium

1957-1965: Magyar Képzőművészeti Főiskola, 

mestere: Bernáth Aurél 

(diplomát szerzett festő és restaurátor szakokon)

1965-től falkép-restaurátorként dolgozik

1983-1989: Makói Grafikai Művésztelep rendszeres résztvevője

1987-1991: a budapesti Képző- és Iparművészeti 

Szakközépiskola tanára 

1991-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola Grafikai 

Tanszékén tanít

1994-től a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

rendes tagja

Díjak | Prizes

1980: II. Esztergomi Fotóbiennálé fődíja

1985: Nemzetközi Grafikai Biennálé, Baden-Baden, 

kitüntető oklevél

1987: Soros Alapítvány fotóművészeti díja

1987, 1989, 1996: Országos Grafikai Biennálé, Miskolc díja

1988: Munkácsy-díj

1989: Soros Alapítvány 1989. évi 3. díja

1997: Szegedi Nyári Tárlat, Művelődési Minisztérium díja

1999: Kossuth-díj

2000: Miskolci Grafikai Biennálé nagydíja

2004: XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Életmű-díj

Egyéni kiállítások | Solo exhibitions

1965 Budapest, Fiatal Művészek Klubja 

1972 Budapest, Ferencvárosi Pincetárlat

1978 Önarcképek 1977-78. Budapest, Bercsényi Klub, 

XII. 5-XII. 12. 

1979 Önarcképek 1977-78. Pécs, IH Galéria. III-IV.

1979 Önarcképek 1979. Ózd, Ózdi Kisgaléria, 

II. 15-III. 16. 

1982 Csendéletek. Budapest, Helikon 

Galéria, III. 11-IV. 4.

1983 Asetelmia. Helsinki, Unkarin Kulttuuri ja Tiedekeskus, 

IV. 4-V. 12. 

1984 Önarcképek 1979. Esztergom, Esztergomi Galéria

1985 Kezek. Budapest, a Budapest Galéria Lajos utcai 

Kiállítóháza, V. 25-VI. 16.

1989 Válogatott művek, 1969-1989, Székesfehérvár, 

István Király Múzeum, IV. 22-V. 26.

         Vyber z grafického dila, 1969-1989. Prága. Galerie bratyi 

Capku. VII. 27-VII. 27.

1990 Békéscsaba, Megyei Könyvtár, X. 10-XI. 4.

1992 Fekete képek. Budapest, Óbudai Társaskör Galéria, 

X. 20-X1. 22.  

1994 Arcképek. Budapest, Galéria No 5, III.12-IV. 23.

1998 Retrospektív kiállítás. Budapest, Ernst Múzum, II. 10-III. 

         12. Magyar-lengyel kulturális fesztivál, Varsó, Stúdió 

Galéria, IV. 7-26.  

1999 Kezek. Pannonhalmi apátság, XI. 5-XII. 31.

2001 Balassagyarmat, Horváth Endre Galéria, (Somorjai Kiss 

Tiborral közösen) V. 11.- VI. 30.

         Olaszországi utazások, 1966, 1970. Budapest, 

Nyitott Műhely Galéria, V. 3-20.

       Kezek. Prága, Magyar Kulturális Központ, IX. 18-X. 19. 

Maradványok. Budapest, Óbudai Társaskör Galéria, 

X. 16-XI. 11 

2002 Kezek, Komárom, Kisgaléria, X. 18- XI. 17

         Les reliquats, Brüsszel, Contretype, I. 17-III. 3.

         Nagydíjas kiállítás, XXI. Országos Grafikai 

Biennále, Miskolc  

2004 Budapest, Budavári Önkormányzat,Várnegyed 

Galéria, XI. 11-XII. 10.

2006 Baranyay András retrospektív kiállítása, Miskolci 

Galéria, XI.23. – 2007.I.11.

2008 Baranyay András kiállítása, Székesfehérvár, 

Városi Képtár, I.19. – III.16. 

2010 Fotómunkák, Budapest, Vintage Galéria, Miskolci 

Galéria, X.20. – XI.13. 

2012 Baranyay András kiállítása, Budapest, Fészek 

Galéria, I.11. – II. 3. 

2017 Baranyay András 1938-2016, Budapest, MKE 

Barcsay Terem, XII.15. – I.28.

2021 VAGY-VAGY. Baranyay András: Önarckép Jane

Morrisszal, kabinetkiállítás, Budapest, 

Magyar Nemzeti Galéria, V.13 – VII.25.

Csoportos kiállítások | Group exhibitions

1963 

II. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, 

Hennán Ottó Múzeum

1964 

Téli tárlat. Székesfehérvár, Csók István Képtár 

Fiatal Művészek V. Kiállítása. Budapest, Ernst Múzeum

1965

III. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolci Nemzeti Színház

X. Magyar Képzőművészeti Kiállítás. Budapest, Műcsarnok

X. Internationale Buchkunst-Ausstellung. Lipcse

1966

Stúdió '66. A Fiatal Művészek Stúdiójának VI. Kiállítása. 

Budapest, Ernst Múzeum

1967 

IX. Miskolci Országos Képzőművészeti Kiállítás 1966-67. 

Miskolci Galéria

IV. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolci Galéria

1969 

Progresszív törekvésű fiatal festők és szobrászok kiállítása. 

Budapest, József Attila Művelődési Ház 

Baranyay András, Lakner László, Siskov Ludmil kiállítása. 

Budapest, a KFKI KISZ Klubja

Iparterv II. Budapest, az Iparterv Építőipari Vállalat díszterme

V. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, Miskolci Galéria

1970 

Stúdió '70. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása. 

Budapest, Ernst Múzeum

Second British International Print Biennále. 

Bradford City Art Gallery

„R" kiállítás. Budapest, a Műszaki Egyetem R Klubja

III. Miedzynarodowe Biennále Grafiki Kraków 1970. Biennale 

Internationale de la Gravure, Krakkó

Segunda Bienal Internacional de Grabado. Art Gallery 

International Club de la Estampa de Buenos Aires

Wystawa grupy artystów Wegierskich. Lódz, Poznan

Biuro Wystaw Artystycznych Szczecin, Muzeum Pomorza 

Zachodniego

Premio Internazionale Biella per l'incisione, Biella

1971

Circolo degli Artisti. Biella, Museo Civico

Színek, képek, formák, hangok, fények. Budapest, 

Egyetemi Színpad

Magyar grafika Dürer születésének 500. évfordulója tiszteletére. 

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

X. Premi International de Dibuix Joan Miro. Barcelona

Kiállítások Galántai György kápolnaműtermében, Balatonboglár 

9. Medunarodna graficna razstava. Ljubljana,  

        Moderna Galerija

Sálon International de la Gravure. Montreál, Musée des Beaux Arts. 

665   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

666  Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm

667   Gipsz kezek a "Téli utazás"-hoz | Plaster 
hands to the „Winterreise” of Schubert, 1989
zselatinos ezüstbromid, dokubróm papír  
gelatin silver print, docubrome paper 
21x29,5 cm
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Válogatás a 2. Bradfordi Nemzetközi Grafikai Biennálé anyagából. 

Oxford, Oxford Gallery

1972 

Kiállítás Galántai György kápolnaműtermében, Balatonboglár

Pat Gilmour Chooses Prints. Oxford, Oxford Gallery

Kiállítás Galántai György műtermében az avantgárd fesztiválon, 

Balatonboglár

Mai magyar grafika és kisplasztika Dózsa György emlékezetére. 

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

72 mladi umetnici iz Budimpeste - fiatal budapesti művészek. Novi 

Sad, Likovni Salon Tribine Mladih

4. Miedzynarodowe Biennale Grafikai Kraków 1972. 

Krakkó, Ontario, Art Gallery

10. bienale grafike. Ljubljana, Moderna Galerija

Kiállítás Galántai György kápolnaműtermében. Balatonboglár

Tükör/Mirror/Spiegel. Balatonboglár, Kápolnaműterem

Information/Perception/Reflexion. Södertálje, Konsthall

1974 

IV. Medunarodna izlozba originalnog crteza '74. 

Rijeka, Moderna Galerija

Hungría 74. CAYC, Buenos Aires 

3. Internationale Grafik Biennale, Exposition internationale 

de gravure, Frechen, Kunstverein zu Frechen

1975 

11. bienale grafike Ljubljana, Moderna Galerija

1976 

V. Medunarodna izlozba originalnog crteza '76. Rijeka, 

Moderna Galerija

4. Internationale Grafik Biennále 76. Frechen, 

Kunstverein zu Frechen 

Expozíció. Fotó/művészet. Hatvan, Hatvany Lajos Múzeum

Modern grafika, Pécs, Janus Pannonius Múzeum 

1970s, Sao Paolo, Museu de Arte Moderna de São Paulo

1978 

VI. Medunarodna Izlozba originalnog crteza '78. Rijeka, 

Moderna Galerija

1980 

A Magyar Avantgarde Művészet Múzeumának kiállítása. 

Pécs, IH Galéria

Iparterv 68-80. Budapest, az Iparterv Építőipari 

Vállalat díszterme

Rajz/Drawing '80. Pécs, Pécsi Galéria

A 70-es évek művészete I. Budapest, Bercsényi Klub

Tendenciák 1970-1980 1. Új művészet 1970-ben. 

Budapest, a Fővárosi Tanács Óbuda Galériája

II. Esztergomi Fotóbiennálé 1980. Esztergom, Rondella

Tendenciák 1970-1980. 2. Másodlagos realizmus. Budapest, 

a Fővárosi Tanács Óbuda Galériája, Budapest

Künstler aus Ungarn. Wilhelmshaven, Kunsthalle

Fotóhasználat a grafikában. Budapest, Óbuda Galéria

1981 

Tendenciák 1970-1980. 6. Kemény és lágy – posztkonceptuális 

tendenciák. Budapest, Fővárosi Tanács Óbuda Galériája 

Dokumentum 3. Pécs, Pécsi Galéria

Dokumentum 3. Paks, Ifjúsági és Úttörőház 

A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének kiállítása. 

Budapest, Budavári Palota

II. Grafika. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum

Dokumentum 3. Veszprém, a Vegyipari Egyetem aulája

Nyitás I. Budapest. Fészek Galéria

Tény-kép. A magyar fotográfia története 1840-1981. Budapest, 

Műcsarnok

1982

Egoland art. Budapest, Fészek Galéria

Nové cesty soucasné Madarské grafíky. Brno, Dum Uméni

Nové cesty soucasné Madarské grafiky. Prága, 

Madarské Kullurni Stredisko

1983 

Új művészet 1960-75. Szeged. Bartók Béla Művelődési Központ; 

Móra Ferenc Múzeum Kupola Galéria; Horvát Mihály utcai Képtár

Film/művészet. A magyar kísérleti film története. Budapest, 

Budapest Kiállítóterem

„Helyzet". A 70-es évek művészete a Sárospataki Képtárban. 

Budapest, a Fővárosi Tanács Kiállítóháza

Fait-image: historie de la photographie hongroise 1840-1981. 

Charleroi, Palais des Beaux-Arts

Künstlerkolonie von Makó. Bécs, Collegium Hungaricum

Drei ungarische Künstler. András Baranyay, Imre Bukta, István 

Kalmár. Erlangen, Stádtische Galerié und Kunstverein 

Geschiedenis van de hongaarse fotografie. Hasselt, Culturel 

Centrum Hasselt

Makói Művésztelep 1979-1983. Makó

1984

 „Helyzet". A hetvenes évek művészete a Sárospataki Képtárban. 

Miskolc, Herman Ottó Múzeum 

1985 

4. Biennale der europschen Grafik Baden-Baden. Baden-Baden

A természet – The Nature. Pécs, Pécsi Galéria

Makói grafika. Vác, Görög templom

1986 

9th British International Print Biennale. Bradford, 

Cartwright Hall

Rajz/Drawing '86. Pécs, Pécsi Galéria

III. Országos Rajzbiennálé. Salgótarján, 

Nógrádi Sándor Múzeum

7éme Biennale Européenne de la Gravure. Mulhouse, 

Musée del'Impression sur Etoffes

1987 

Kortárs magyar képzőművészet. Budapest, Műcsarnok 

Zeitgenössische bildende Kunst aus Ungarn. München, 

Galerié der Künstler

Mágikus művek. Budapest, a Budapest Galéria Lajos utcai 

Kiállítóháza; Szombathely, Szombathelyi Képtár

Hungarian Photography Today. Bradford, National 

Museum of Photography, Film and Television

Önarcképek '70-'87. Budapest, a Budapest Galéria 

Lajos utcai Kiállítóháza

A huszadik század magyar művészete 12. Régi és új avantgárd 

(1967-1975). Székesfehérvár, Csók István Képtár 

XIV. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, 

Miskolci Galéria

Expressiv - Mitteleuropische Kunst seit 1960. Bécs, 

Museum moderner Kunst - Jahrhunderts

1988

 Az István Király Múzeum új szerzeményei. Székesfehérvár, 

Csók István Képtár

Expressive – Central European Art since 1960. Washington, 

Hirshorn Museum and Sculpture Garden

A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tavaszi tárlata. 

Budapest, Műcsarnok

Zeitgenössische ungarische Fotografie. Bécs, Fotogalerie Wien

1989 

Hommage á Iparterv 1968/69 III. Budapest, Fészek Galéria

XV. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, Miskolci Galéria

Más-kép. Experimentális fotográfia az elmúlt két évtizedben 

Magyarországon. Budapest, Ernst Múzeum

1990

Budapesti Műtermek. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 

VII. Esztergomi Fotóbiennálé. Esztergom, Rondella

1991

Hatvanas évek. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

Hommage á El Greco, Budapest, Szépművészeti Múzeum 

1992 

Az idegen szép. Budapest, Magyar Képzőművészeti Főiskola; 

Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum

A játék. Miskolc, MissionArt Galéria

VIII. Esztergomi Fotóbiennálé, Esztergom, Rondella

Aukción kívül. Budapest, Galéria No. 5

1993 

Hungarica, a 80-as évek művészete. Róma, Accademia d'Ungheria, 

Palazzo Falconieri

Képfelbontás. Budapest, Műcsarnok, Olof Palme Ház 

VIII. Esztergomi Fotóbiennálé. Budapest, Ernst Múzeum

A Huszadik Század Magyar Művészete. Mi kelet-franciák 

(1981-1989). Székesfehérvár, István Király Múzeum

A Magyar művészet századai a múzeumi gyűjtés tükrében. 

Új szerzemények a Magyar Nemzeti Galériában, Budapest, 

Magyar Nemzeti Galéria

Képek a Békéscsabai Megyei Könyvtár Képzőművészeti 

Gyűjteményéből Albin Brunovsky válogatásában. Budapest, 

Szlovák Kulturális Intézet

VIII. Esztergomi Fotóbiennálé. Helsinki, Magyar Intézet

Grafika Most. Sopron, 78-as Galéria 

Képfelbontás. Salzburg, Kitzbühel

1994 

Variációk a pop artra. Szófia, Magyar Intézet

Képfelbontás. Zágráb, Galerija Suvremane umjetnosti

Variációk a pop artra. Hannover, Ipari Vásár

Makói Grafikai Művésztelep (1977-1990). Retrospektív kiállítás. 

Szeged, Szegedi Képtár

Makói Grafikai Művésztelep (1977-1990). Pécs, Pécsi Galéria 

Hungarica. Paris, Istitut Hongrois, Tour, Arles

80-as évek. Budapest, Ernst Múzeum 

Hommage á Andre Kertész. Tarbes, Le Parvis 

Trikolor. Varsó, Studio Galerija

Speculum. Budapest, Budapest Galéria Kiállítóháza

Kézfogás. Francia és Magyar Fotóművészek Tárlata, 

Esztergom, Európa Közép Galéria; Tarbes

25. Nemzetközi fotóművészeti találkozó. 

Salle Pablo Neruda, Arles
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1995 

Makói Grafikai Művésztelep. Retrospektív kiállítás. 

Miskolci Galéria

Képzőművészeti új szerzeményeink. Székesfehérvár, 

Szent István Király Múzeum

Makói Grafikai Művésztelep. Budapest, 

Magyar Képzőművészeti Főiskola

A harmadik mai japán-magyar kiállítás. Tokió, 

The National Art Center

Tájkép. Budapest, Budapest Galéria Kiállítóháza

1996

A művészettörténet a kortárs művészetben. Dunaújváros, Modern 

Művészeti Közalapítvány

Szegmensek. Budapest, Vigadó Galéria

Je Suis Antonin Artaud. Rodez, Square Bonnefé

X. Esztergomi Fotóbiennálé Jubileumi Kiállítása. Budapest, 

Budapest Galéria

Viszontlátásra Duchamp - Marcel Duchamp magyarországi 

recepciója. Budapest Galéria Kiállítóháza

1997 

Úton. Somorja, At Home Gallery

Kerek zöld. Budapest, Budapest Galéria Kiállítóháza

Circle green. Greensboro, Green Hill Center for North Carolina Art

Idill. Sopron, Hatvannyolcas Galéria 

Grafikusok kiállítása. Budapest, MTA székház

XXIX. Szegedi Nyári Tárlat. Szeged, Móra FerencMúzeum Képtára

Fekete mosogató. Budapest Galéria szervezésében, Ózd, Kék Acél

1998 

Magyar-lengyel Kulturális Fesztivál. Baranyay András és Tolvaly Ernő 

kiállítása. Varsó, Galéria Studio 

200 éves a litográfia. Budapest, Magyar Képzőművészeti 

Egyetem, Barcsay Terem 

Kortárs magyar fotográfia. Budapest, Iparművészeti Múzeum

Magyar neoavantgard első generációja 1965-1972. 

Szombathelyi Képtár

Tíz év – Tíz mű. Budapest, Óbudai Társaskör Galéria

1999 

Válogatás a Kortárs Magyar Galéria Gyűjteményéből. Grafika-

plasztika. Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria

Díjazottak. Budapest, Hegyvidék Galéria 

Szubjektív. Tapolca-Diszel, Első Magyar Látványtár

Szent Dorottya üdvözlése. Sopron, Hetvennyolcas Galéria

Kitüntett művészek közös bemutatkozása. Budapest, 

Olof Palme Ház

A mi huszadik századunk. Székesfehérvár, Csók István Képtár

2000

XX. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. Miskolc, Miskolci Galéria 

Kb. 30 éve. Kápolnatárlatok Balatonbogláron, Budapest, 

Artpool P60

Naturalizmus –  Realizmus – Verizmus. Válogatás a magyar grafika 

gyűjteményéből. Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria

Média Modell. Budapest, Műcsarnok 

Időhíd 2000. Szentendre, Művészet Malom

2001

Tisztelt Mesterek. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum

Mesterek és tanítványok. Szentendre, Művészeti Malom, Párizs, 

Palais Royal

Időhíd – Zeitbrücke. 20. század magyar művészete. Passau, 

Museum Moderne Kunst, Budapest, Kiscelli Múzeum

Kossuth-díjasok székház avató kiállítása. MKISZ, Budapest 

Távol-Kelet – távol nyugat vonzásában. Szentendre, 

Művészet Malom

Az angyal üdvözlete a harmadik évezred kezdetén. Budapest, 

Erdős Renée-ház

Magyar tekintet.  Magyar fotográfusok a párizsi Királyi Palota 

kertjében, Párizs, Palais Royal

2002

Csend és szó – Isten és ember között. Budapest, Erdős Renée-ház

Noé szövetsége. Budapest, Zsidó Múzeum

Szabad – Kézi – Rajz. Sopron, Hetvennyolcas Galéria

Tojásbolt. Budapest, Műcsarnok

2003 

Távoli közelség. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum

Egy kép alá. Budapest, Óbudai Társaskör Galéria

Tükör. Budapest, Árkád Galéria

Altorjai Sándor emlékére. Diszel, Első Magyar Látványtár, 

Maszk. Budapest, MissionArt Galéria, Budapest Galéria 

kiállítóháza, Lajos utca

Grafika – Fotó – Grafika. Budapest, APA Galéria

2004 

Szimbiózis II. (Kortárs magyar fotográfusok az 1960-as évektől 

napjainkig). Budapest, Magyar Fotográfusok Háza - 

Mai Manó Ház

2005 

Áldozat – Engesztelés. Budapest, Magyar Zsidó Múzeum

Képzőművészeti új szerzeményeink. Székesfehérvár, 

Szent István Király Múzeum

A forradalom és áldozatai (egykori iskolatársak kiállítása). 

Budapest, Hegyvidék Galéria

Aranykor. Az 1960-as évek magyar grafikája. 

Székesfehérvár, Csók István Képtár

2006

A grafika mesterei. Budapest, Várnegyed Galéria

Időn túl. Szombathely, Szombathelyi Képtár 

Kor-kép. Budapest, Budapest Galéria

A festészet vállalt hagyománya. Dunaszerdahely, 

Kortárs Magyar Galéria

Studió '66-'67. Tiltás és Tűrés. Budapest, Ernst Múzeum

Aranykor. Az 1960-as évek magyar grafikája. Székesfehérvár, 

Csók István Képtár

56 emlékére. Baranyay András és Gulyás Gyula kiállítása. 

Budapest, Új Budapest Galéria

2007

Képletesen szólva. Bécs, Collegium Hungaricum 

A festmény ideje – Az újraértelmezett hagyomány. Budapest, 

Magyar Nemzeti Galéria

2008

Testvériség? III. Festészeti triennálé. Budapest, Szlovák Intézet 

2009

Akzent Ungarn. Ungarische Kunst der 1960-1990er Jahre aus der 

Sammlung der Neuen Galerie Graz. Neue Galerie Graz 

Kép-tár. Budapest, Klebersberg Kultúrkúria 

Mesterek IV. Budapest, MKISZ

2010

Groupe Iparterv – Le Progres de L'Illusion. A magyar avant-garde 

harmadik nemzedéke. Párizs, Institut Hongrois de Paris

2012

Világmodellek. Műtermi kísérletek és dokumentumok 

Kondortól napjainkig. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria 

A hős, a hősnő és a szerző. Budapest, Ludwig Múzeum - 

Kortárs Művészeti Múzeum, 

2016

Ideals and Artworks. Selected Works From the International 

Collection of Ludwig Museum. Tirana, National Gallery of Arts

Képtaktikák.  Makói Grafikai Művésztelep 1977-1990. Budapest, 

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum 

A múlt szabadsága. Válogatás Alföldi Róbert fotógyűjteményéből. 

Neoavantgárd fotóművészet Magyarországon az 1960-as 

évektől napjainkig. Budapest, Magyar Fotográfusok Háza - 

Mai Manó Ház 

2017

Expozíció – Fotó/művészet. Budapest, Vintage Galéria

2019

Iparterv 50. 1968/69, Budapest, Ludwig Múzeum - Kortárs 

Művészeti Múzeum

1971. Párhuzamos különidők. Budapesti Történeti

Múzeum. Kiscelli Múzeum

Művek közgyűjteményekben | Works in public collections

Bibliothèque Nationale de Paris

Bibliothèque Royale Albert 1er, Brüsszel

Fővárosi Képtár, Budapest

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Herzog Antom Ulrich Museum, Braunschweig

Hirschorn Museum, Washington

Janus Pannonius Múzeum, Pécs

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Miskolci Galéria, Miskolc

M. Civico, Padova

M. voor Schone Kunsten, Antwerpen

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Sárospataki Képtár, Sárospatak

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Szombathelyi Képtár, Szombathely
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