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A: Beszélgessünk egy kicsit a régebbi, pá-

lyakezdô grafikáidról. Miért választottad a

nyomtatott grafikát mint kifejezô eszközt?

D: Dürer, Rembrandt, Kondor Béla – ôk vol-

tak a pozitív példák és Major János, aki a

fôiskolán felettem járt. Ô mutatta meg ne-

kem a rézkarcolás technikájának alapjait és

mindjárt azt is, hogy ezzel együtt jár a kifi-

nomult igényesség. Vonzott a grafika, vi-

szont taszított az akkor – ötvenes években

– dívó, sôt kötelezô, langyos magyar poszt-

impresszionista festésmód. A sokszorosító

grafika mesterség, aurája van. Illatosak az

anyagok, pontos, figyelmes a munka, fázi-

sokra bomlik, és jó érzés a még nem látha-

tóra koncentrált várakozás. Hasonlót éltem

meg késôbb a fotózásban és a filmkészítés-

ben is, és ez a mai, már jó ideje inkább fes-

tészeti munkám módszere is. 

A: Tanulmányaidat festôként kezdted…

D: A festôosztályban is elsôsorban grafi-

kával foglalkoztam, sohasem „festôien”.

1957-ben, a levert forradalom után dep-

resszív, filozofikus és mizantróp lettem, az

egzisztencializmus is benne volt a levegô-

ben. A rajzaim, grafikáim expresszívek és

A: Let’s talk a little bit about your early

graphic work, from the beginning of your

career. How did you come to choose print-

ed graphics as your means of expression?

D: My models were Dürer, Rembrandt,

and Béla Kondor, as well as János Major,

who was ahead of me at college. He

introduced me to the fundamentals of the

etching process, and simultaneously

showed me the refinement and care that

it demands. I was drawn by the graphic

arts but simultaneously repelled by the

then-fashionable (in the 1950s) – or even

obligatory – lukewarm post-impressionist

current in Hungarian painting. The craft of

reproducible graphics, on the other hand,

has an aura about it. Its materials have a

fragrant smell, and the work is a precise

one that requires attention. It breaks

down into phases, and the concentrated

anticipation of what is not yet visible is a

good feeling. I later experienced some-

thing similar with photography and film-

making, and this method is what I have

been using for a good while in my work

today, which is dominated by painting.

A: It was as a painter that you began your

studies…

D: Even in the painting department, I

dealt primarily with graphics, and never in

a “painterly” way. In 1957, in the wake of

the failed Revolution, I became depres-
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szarkasztikusak voltak, ezt az életérzést

igyekeztek kifejezni, nem nevezhetjük

ôket tanulmányoknak. Emiatt harmadik-

ban ki is akartak rúgni. Akik jóindulattal

nézték a munkáimat, Bosch-t és Otto Dixet

emlegették. Egyszer, 1959 táján valaki azt

találta mondani, hogy eszem van, de szí-

vem nincs. Ez szíven ütött és tudatosan

kezdtem lágyulni, megpróbáltam konszoli-

dálódni és szeretni azt, ami van. Akkor jöt-

tek létre a „Kedves környék”, az „Enyhe

este” meg más ilyen darabok, a diploma-

munkáim, 1960–61-ben. De nem kaptam

diplomát.

A: Ezt nem is tudtam. Máig sincs?

D: 2003-ban újra diplomáztam a régi

munkákkal, hogy kinevezhessenek egye-

temi tanárnak. 

A: Egyszer azt mondtad, hogy akkor a réz-

karcsorozatok, ez a kifejezésmód volt szá-

modra az egyetlen járható út, és hogy egy

utazás élménye indította el ezeket a soro-

zataidat.

D: Amikor 1963-ban, hosszas kérvényezés

után elôször kiutazhattam kies hazánkból,

nem Párizsba, hanem Olaszországba, meg

Görögországba mentem, mert a mûvé-

szettörténet és a mediterrán élet vonzott.

Idegen országokban az ember igazából

azt látja meg, amit magával visz a fejében,

az új dolgok ezt árnyalják. Így én a föltor-

nyosult kulturális élmény- és elvárás-anya-

gomat éltem újra, amitôl mindez artikulál-

hatóvá lett. Útközben nem fényképeztem,

de rengeteget írtam és rajzban jegyzetel-

tem. Már menetközben alakulgattak a ké-

pek, amik szinte maguktól pottyantak ki,

amikor hazajöttem. A festett képek elha-

sive, philosophical, and misanthropic, and

Existentialism was also in the air. My draw-

ings and graphics were expressive and sar-

castic, and were attempts to communi-

cate that atmosphere; they were not stud-

ies at all. That’s why they wanted to kick

me out in my third year. Anyone looking

at my work with a generous attitude

would mention Bosch and Otto Dix. Once,

around 1959, someone came up with the

statement that I had a mind but no heart.

This shook me profoundly, and I began a

conscious process of softening up. I tried

to pull myself together and come to

appreciate things as they were. This is

when I did “Nice Neighborhood” and

“Gentle Evening,” and similar works like

my degree projects in 1969–61. But I

never got a degree.

A: I didn’t know that. And you never

received one since?

D: In 2003 I went through the degree

process again with my old works, so that I

could be appointed a university professor.

A: You once said that the etching series

was at the time your only viable mode of

expression, and that a particular travel

experience provided the impulse behind

these series for you.

D: When I first got permission to leave our

cozy little country in 1963, after a long

exit visa application process, I went not to

Paris but to Italy and Greece, drawn by art

history and the Mediterranean way of life.

When you’re abroad you truly see what

you’re carrying around in your head; the

new things around you bring this out.

Abroad, I re-experienced the accumulated
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nyagolhatók, de a rézkarcokból lett vala-

mi. Látott és kitalált elemeket montíroz-

tam össze, hiperérzékeny, személyes álla-

potok lecsapódásait. Hasonlót olvastam

nemrég Johannes Ittennél, hogy a szinte

mesterségesen gerjesztett, felfokozott érzé-

kenység megteremti a maga formáit, ame-

lyekkel aztán operálni lehet. Így lett ezekbôl

az állapotokból „Édenkert”, „Kiölt város”,

„Menedék” meg a sorozatok többi darabja.

A: Kísérleteztél a rézkarctechnikákkal…

cultural expectations and events that I

held within myself, thereby making them

expressible. I took no photographs while

traveling, though I did write a great deal

and made sketches. The images already

began to take form while I was still on

the road, and they practically just popped

out spontaneously when I got home. The

paintings are forgettable, but the etchings

developed into something. I created mon-

tages of elements both seen and imagined

that precipitated from hypersensitive per-

sonal states. I recently read something sim-

ilar about Johannes Itten: that an almost

artificially-induced, heightened sensitivity

creates its own forms, which can then be

manipulated. So episodes of this state of

mind developed into “Garden of Eden,”

“Murdered City,”“Refuge,” and the other

works in these series.

A: You did some experimentation with

etching techniques…

D: I wouldn’t call it experimentation so

much as an expansion of the available

tools and techniques. An experiment

strives for patient groundwork and some

kind of static results, but I heard and saw

things that I then tried out at once. Or

sometimes it was blind luck during the

creation of a previous work that brought

about an effect that I was after, and I

developed this further in the subsequent

picture. I needed a certain surface richness

and organic effect – whether gentle, or

sharp and powerful – because I was seek-

ing to develop a functioning synesthetic

vocabulary for the black-and-gray world

of etchings, so that I might express lived

Mennyiségtábla 4., 1972
Quantity Tables 4
MDL: 105.
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D: Nem nevezném ezt kísérletezésnek, ha-

nem inkább eszközbôvítésnek. A kísérlet

türelmes bázismunka és kimerevített ered-

ményre tör, én meg hallottam-láttam va-

lamit, amit azonnal élesben próbáltam ki.

Vagy egy elôzô munkánál véletlen szeren-

csével létrejött egy éppen helyénvaló ef-

fektus, amit a következô képnél tovább-

alakítottam. A felületek gazdagságára, or-

ganikus, lágy vagy éles, kemény hatására

azért volt szükségem, mert a rézkarc feke-

te-szürke világában egy mûködô, szinesz-

tetikus abc-t szerettem volna kialakítani,

hogy a több érzékkel megélt dolgokat ki

tudjam fejezni. Egyfajta szinesztetikus

absztrakcióhoz akartam eljutni, ez volt a

experiences through more than one sense.

I was aiming for a kind of synesthetic

abstraction: this was my program. But it

was just a fantasy really, and highly sub-

jective – in fact self-contradictory, and

when, by 1966, this fullness depleted

itself, I backed my way out of this artistic

affectation slowly and painfully.

A: Anna Wessely has a lovely sentence

about this: “She was bewildered by the

narcissistic complacency this style, which

allowed personal experiences to expand

into visions of cosmic intensity.”

D: She is right. I was nothing but the ruins

of a little lighthouse abandoned by the

sea, without even a lamp left, or anyone to

shine for. It was a fragile and inflexible iso-

lation. At the time I was entirely unaffect-

ed by what was going on around me in

art, or in the West. By the mid-60s, I began

to be aware of the visual and plastic out-

Reverzibilis és felcserélhetô mozgásfázisok,
etûd 1., 1972 
Reversible and Interchangeable 
Phases of Movement, etude 1
MDL: 108.
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programom. De hát ez ábránd volt, na-

gyon szubjektív, sôt ellentmondásos, és

amikor 1966-ra az említett telítettség ki-

merült, kínlódva és fokozatosan kihátrál-

tam ebbôl a mûvész-attitûdbôl. 

A: Wessely Annának van egy szép monda-

ta errôl: „Zavarta a személyes élményeket

kozmikus intenzitású vízióvá növesztô stí-

lus narcisztikus önelégültsége”.

D: Igaza van. Romos kis világítótorony vol-

tam, amely alól kivonult a tenger, lámpája

sincs már, és nincs is kinek világítania. Tö-

rékeny, merev magány. Akkoriban egyál-

talán nem érintett meg az, ami körülöt-

tem vagy a nyugati világban a mûvészet-

ben éppen zajlott. A hatvanas évek köze-

pe táján kezdtem észrevenni, például a

bécsi akcionizmus vagy a Kantor-színház

képi és tárgyi lecsapódásait, és ezek na-

gyon vonzottak, hatottak is rám.

A: Mennyire ismerted az informelt, illetve

mennyire volt ez itthon ismert?

D: Egyedül Swierkiewicz Róbertnél láttam

akkoriban informelt. Amikor a bécsi XX.

századi múzeumban 3 méteres méretben

találkoztam olyan felület- vagy anyagfe-

szültségekkel, amilyeneket apró rézkarcok

részleteiben állítottam elô, eléggé tönkre-

mentem. A kifejezés-keresô ábrázolás és a

strukturális kreáció közötti átmenetet szá-

momra az informel jelentette, vagyis vala-

milyen hetedik érzékbôl jött formátlanság

körülbelüli jelzése. Ebbe belefolyt a kon-

cept art, amivel reagálni lehetett minden-

féle életjelenségre. Olyan jelenségekre,

amelyek számomra addig – mégoly abszt-

rahált ábrázolással is – megragadhatatla-

nok voltak. 

growths of, say, Viennese Actionism or

Kantor’s theater, and found myself drawn

to these and affected by them. 

A: How familiar were you with Art in-

formel, and how well was it known in

Hungary?

D: The only informel that I saw at the time

was Róbert Swierkiewicz. When I first saw,

in Vienna’s Museum of the 20th Century,

tensions of surfaces and materials 3 meters

wide of the very same type that I had pro-

duced in the details of small engravings, I

was fairly destroyed. For me, Informel was

an intermediary stage between expression-

seeking modes of representation and struc-

tural creations – in other words, a kind of

approximate demarcation of a formless-

ness derived of some seventh sense. Part of

this was Concept Art, through which you

could react to all sorts of life-phenomena,

the kind that had been unfathomable for

me even through the most abstract

approaches.

A: As I ran through your oeuvre recently in

my mind, I realized that, despite the wide

variety we see in your works, they

nonetheless point to a certain consistency

of thought. There is a strong logic there,

though at the same time one can never

know what your next step will be. The

result is exciting, and always open. The

scientific approach is there in your experi-

mentation with materials as well; science

is a basic element of your works.

D: Only in approaching the subject from

an outside standpoint and the extent of

observation, but that is as far as the simi-

larity goes.
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A: Végiggondolván most a munkásságo-

dat azt láttam, hogy a munkák nagyon

különfélék és nagyon sokféle formában

valósulnak meg, de konzekvens gondol-

kodásra vallanak. Nagyon logikus, miköz-

ben soha nem lehet tudni, hogy mi a kö-

vetkezô lépés. Izgalmas és folyton nyitott.

A tudományos szemlélet az anyagkísérle-

tekben is benne van. A tudomány alapo-

san benne van a munkáidban.

D: Csak a kívülállásban és a megfigyelés-

ben, de ennél több nincs. 

A: Neked ez nem cél, hanem eszköz. Ami

az egész eddigi munkásságodban meghat,

az a játékosság a szó legjobb értelmében.

Amit mondasz, hogy modellhelyzetet állí-

tasz fel, és egymásnak engeded a szerep-

lôket, legyen az anyag vagy folyamat, bár-

mi, aztán megnézed, mi történik, és akkor

még beleavatkozol – ez az egész életmû-

veden végigvonul. Mindig a folyamaton

van a hangsúly.

Volt egy feljegyzésem, melyben jó fel-

sorolását adtad a munkáidnak, ahogy a

Quasi-képektôl indulnak és a Quod libet

nevûeken át, megérkeznek az Overlap-

pingekhez.

D: Ez az egyik fôvonulat a munkámban, el-

sôsorban festészeti. Ezzel párhuzamosan

fotósorok és filmes feljegyzések is készül-

tek, meg sokáig a nyomtatott grafikát sem

hagytam cserben, csak éppen egyszerû

nyomhagyás, események fázislenyomata lett

a képgrafikából, és mindenféle nyom érde-

kessé vált, a lábnyomok is, a pedotypiák. Ez

most szerteágazónak tûnhet, de módsze-

rükben hasonlók voltak ezek a szálak, és

egyik tolta elôre, meg át is szôtte a másikat. 

A: For you this is a means, not an end.

What is present in all of your output to

date is a playfulness, in the best sense of

the word. What you say – that you are

establishing model situations and let the

players (be they materials or processes)

have at each other, then you have a look

at what is happening, and finally only

then intervene – this is characteristic of

your entire life’s work. The emphasis is

always on the process.

I once noted down how you listed your

works in a fine order, how they began with

the Quasi-images and moved through

Quod libet ones, ultimately to arrive at

Overlappings.

D: This is one of the main currents of my

work, primarily the paintings. I was also

simultaneously doing photograph series

and making notes toward film. Nor did I

abandon printed graphics for long; it was

simply that image graphics evolved into

simple trace-leaving and the phase-prints

of events: all kinds of traces or prints

became interesting, including pedotypes:

footprints. This might all seem a bit scat-

tered, but these strands were unified in

their methods, and one gave impetus to

the other, even became part of the

other’s fabric.

A: You mentioned that after 1966 you felt

a need to move around that freed you

from your then-rigid stance. Even a need

for personal displacement…

D: That is true. The will to express was

replaced by observation and work with

real objects supplanted representation –

these objects included the natural as well
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A: Említetted, hogy a megmerevedett po-

zícióból 1966 után a mozgás igénye emelt

ki téged. A személyes kimozdulásé is…

D: Így volt. A kifejezés akarata helyett jött

a megfigyelés, az ábrázolást felváltotta a

valóságos tárgyakkal való munka. Ezek a

tárgyak lehettek természetiek is, de a grafi-

ka, a fotó vagy a festés eszközei is. Anya-

got kapott a mozgás-elmozulás, amely az

eltolódás és eltolás hatásaira egyszerûsö-

dött. Viccesen hangzik, de akkoriban fe-

deztem fel magamnak a világ változé-

as the tools of graphic art, photography

or painting. Movement and displacement

now had something to draw on, crystalliz-

ing into the effects of shifting and being

shifted. It sounds strange, but those were

the days when I discovered for myself the

mutability and openness of the world. I

drew confidence from the many-faceted

complex of ties and the omnipresence of

variety – I became in short generally enthu-

siastic. I did the Quantity Tables in northern

Germany in 1972, which included a magic

square comprising many elements that was

not elegant in the least; quantities were

Eltolódások II. 1–4, 1974
Displacement II 1–4 
MDL: 130.
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konyságát és nyitottságát. Bizakodóvá tett

az összefüggések sokféle rendszere, a sok-

féleség együttes jelenléte, szóval általában

véve lelkes lettem. 1972-ben Észak-Német-

országban készültek a mennyiségtáblák,

köztük egy soktagú, csöppet sem elegáns

mágikus négyzet, ezen a mennyiségeket

kis ágak jelölték. Ezt vittem tovább, de a

indicated in this by little twigs. Although I

was to take this further, still I was no longer

handling the systematization of such close

connections in a circuitous way by moving

objects around. Now I was doing it with

colored lines and by moving fields on the

raster framework developed previously. My

language became geometric and abstract.

A: This was quite a substantial change.

D: This step was justified in the beginning

only by the visual accessibility of the accu-
Buchberg, 1982
MDL: 191. 1.
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hasonló szoros összefüggések szisztemati-

zálását már nem körülményesen, tárgyak

tologatásával oldottam meg, hanem szí-

nes vonalakkal és mezôk mozgatásával, a

már korábban is alkalmazott raszterhálón,

geometrikus-absztraktul. 

A: Ez elég nagy változás volt.

D: Kezdetben csak a halmazok áttekinthe-

tôsége mentegette ezt a lépést. Azt hit-

tem, átmenetileg vágok bele egy radikáli-

san más vizuális nyelvbe. De hát örömet

okozott az egyszerû, frontális ábra, a szisz-

tematikus elmozdítások okozta alakulás –

amit csak elindítottam, de nem én „csinál-

tam”. Megvastagítottam a vonalhálót, hogy

jobban látható legyen a nyolc kiválasztott

területjelzô szín, ahogy ütik egymást. Fi-

gyeltem, hogy tesz pontot erre a vitára az

utolsónak festett lila szín. Egyre inkább tes-

tet, karaktert adtam a sík felületeknek,

ezért is vágtam ôket körül, így lett belôlük

Quasi-kép. Két irányba léphettem tovább:

az egyik a színek és a formák látszat-teres-

sége volt, a másik a belsô határvonalak

mentén a formák kivágása. Az elsô beszip-

pantotta a másodikat, ez ma is érvényes.

A: Hogy kapcsolódik a sorba a buchbergi

kastély toronyszobájának kifestése?

D: A Quasi-kép mint totális környezet ere-

detileg egy pszichedelikus tér létrehozásá-

nak ötlete volt. Öt év telt el, amíg megva-

lósulhatott. Egy hónapig dolgoztam rajta,

közben fotóztam és S8-as filmmel jegyez-

tem fel a készülést. Érdekes módon a film-

készítés ébresztett rá a színek és a fény

valós viszonyára. Addig csak bosszantott,

hogy a folyton változó fényhômérséklet

miatt a zöld fekete, a türkiz szürke, a lila

mulated shapes. I thought I would make a

temporary foray into a radically different

visual language; I simply derived pleasure

from simple, frontal forms, and from con-

struction as a result of systematic shifting.

Perhaps I started the process, but it wasn’t

me “doing” it. At some point I thickened

the network of lines to make more visible

the interactions among the 8 colors chosen

to delineate areas. I became aware how

the purple – the last-chosen color – round-

ed off their conflict. More and more I gave

body and character to the plane surfaces,

which is why is cut them out to make

quasi-images. I could have proceeded in

two possible directions: one was the illu-

sion of spatiality in colors and forms, and

the other was to cut out the forms along

interior borders. The first gave a whiff of

the second, which it still does today.

A: Where does the painting of the tower

room in Buchberg Castle fit into the series?

D: The Quasi-picture as an environment

complete in itself was originally an idea

about creating a psychedelic space. Five

years passed before it could be imple-

mented. I worked on it for a month while

simultaneously taking photographs and

recording the preparations on super-8. It

was interestingly the filming that opened

my eyes to the true relationship of colors

and light. Until then it had simply been

frustrating how the constantly-changing

color temperature made black out of

green, gray out of turquoise, and brown

out of purple when I wanted to see the

original colors in the film and photos; now

the source of that frustration provided
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material for my work. Another experience

was the relationship between the walls of

space and the frontal form that is “pulled

over” them, resolved by projection

though it could have been done another

way as well. I tried this out on the per-

spective-oriented, anamorphic, fallen,

scatter-projected, floating Quasi-images

and on the Space Plans, which were made

on curved planes.

A: I had thought these were originally part

of the Quod libet series.

D: Generally that’s what I call the pieces

that contain only the framing strips, and

only use the longer half of the raster net.

The spatial effect is heightened in them –

it occurred to me to tilt the plane virtually,

to bend it. A little stiffly at first, then pick-

ing up momentum to bend it so that

“both sides” of the surface became visible. 

A: From there it was just a step to the

“spherical scales” of the Overlappings.

D: Even those are actually quasi-images,

the only difference being that I started

using the raster net on a sphere, in two

ways. First I tried it in the usual globe pro-

jection, with a resulting strong distortion

of the elements of the raster. Then I used

a “meridian” method, slicing the globe in

parallel both vertically and horizontally.

One raster produces restful forms, and the

other dynamic ones. I pick and choose

from these when I lay the fields on top of

them that slide over one another.

A: You haven’t mentioned why you

began to fill the fields completely with

color, and how you deal with having them

cover one another partially.

barna lett, pedig az eredeti színeket akar-

tam a filmen-fotón viszontlátni. Most

munkaanyag lett. Egy másik tapasztalat a

tér falainak és a „rájuk húzott” frontális

ábrának a viszonya volt, amit vetítéssel,

másképp is meg lehetett volna oldani. Ezt

a perspektivikus, az anamorfikus, a lecsú-

szott, a szétvetített, a lebegô Quasi-ké-

pek, a görbe síkokra készült Tértervek-en

próbáltam ki.

A: Azt hittem, elvileg ezek már a Quod li-

bet, az ahogy-tetszik-sorozathoz tartoznak.

D: Nagyjából azokat a darabokat nevezem

így, amelyeknél csak a keretezô sávok ma-

radtak meg és csak a raszterháló hosszab-

bik felét veszik igénybe. Felerôsödik ben-

nük a teres hatás, és errôl jutott az eszembe,

hogy virtuálisan megdöntsem a síkot, meg-

hajlítsam, sôt elôbb kicsit mereven, majd

lendületesen át is hajlítsam, úgy, hogy a

felületnek „mindkét oldala” látsszék. 

A: Innen már csak egy lépés a „szférikus

pikkelyekig”, az Overlappingekig.

D: Tulajdonképpen ezek is Quasi-képek.

A változás az, hogy gömbön kezdtem al-

kalmazni a raszterhálót, kétféleképpen.

Egyszer úgy, ahogy a földgömböt osztjuk

be, így a raszter elemei erôsen torzulnak.

Másszor meg a „délkörök” módján, füg-

gôlegesen is, vízszintesen is párhuzamosan

szeletelve a gömböt. Az egyik raszter nyu-

godt formákat ad, a másik meg dinamiku-

sakat, köztük válogatok, amikor rájuk bo-

rítom az egymáson elcsúszó mezôket.

A: Nem beszéltél arról, hogy miért kezd-

ted teljesen kitölteni színekkel a mezôket,

és hogyan oldod meg azt, amikor részben

elfedik egymást.



D: Ez egy hosszabb folyamat a színekkel.

Mint említettük, a buchbergi tapasztala-

tok után felébredt a színek változása irán-

ti vágyam, de nem akartam felrúgni a

standard színeim rendjét, hanem a szár-

mazékaikat kerestem. Elôször egyszerûen

megsötétítettem ôket, vagy csak a vörös és

csak a zöld árnyalatokat használtam. Ezt

követték a különbözô napszakokban meg-

figyelt, frenetikusan érdekes színváltozá-

D: This is a longer process involving colors.

As we have mentioned, after Buchberg I

developed a desire for color changes, but

at the same time I didn’t want to disrupt

the system of my standard colors; I sought

out their derivatives instead. At first I sim-

ply darkened them, or only used shades of

red or green. Then came the recording of

frenetically interesting color changes

observed at various times of day – the

Quod libet-sor 24., 
1993
MDL: 282.
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sok rögzítései ezek voltak a Relatív Quasi-

képek. A keretezôs Quod-libet-eken nagy

fehér felületek maradtak, amiket néhány

esetben lyuknak fogtam fel, de végülis hi-

ányérzetem támadt. Megnéztem, mi tör-

ténik, ha a megfelelô mezôket teljesen ki-

töltöm az odavaló színekkel és az átfedé-

sekben 1:1 arányban keverem a festéke-

ket. És akármilyen ronda is lesz az új szín,

azt odafestem. 

Ennek egyik válfaja az, amikor két vagy

több szín egymásra tolódásának helyét új,

köztes szín töltik ki, amelynek köze van a

kiinduló színekhez, de nem pusztán a ke-

verékük. Itt el kell dönteni, hogy egyidejû,

kompakt jelenlétre törekszik-e az ember

vagy dominálni hagy egy színt, mintha az

Relative Quasi-pictures. Large white sur-

faces remained on the Quod libets with

their framelike form; sometimes I saw

these as holes, though ultimately I felt

something was missing. I observed what

happened when I completely filled the

appropriate spaces with the right colors,

and mixed the paints 1:1 in the overlaps.

No matter how ugly that new color

turned out, I used it. 

One variety of this is when a new tran-

sitional color fills the space left when two

or more colors are moved on top of one

another; the new color is related to the

initial ones but is not merely a mixture of

them. Here you have to decide whether

you are after a compact simultaneous

presence or want to let one of the colors

dominate as if it were on top. You are

faced with the effects of temporality and

transparency. Another technique has me

Madár- (és kép) történet, (1997) 1999
Pigeon (and Image) Story
MDL: 338.
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lenne legfölül. Megjelenik az idôbeliség és

a transzparencia hatása. 

Egy másik mód szerint a színes fény ke-

verését festékkel utánzom. Ahogy egyre

több rétegben csúsznak egymásra a me-

zôk, nem csak összekeverem a színeket,

hanem rétegenként – fény helyett – egy

egységnyi fehéret is teszek hozzájuk. Ahogy

egyre gyarapszanak egymáson a rétegek,

egyre világosabbak, középütt kis helyen

szinte fehérek lesznek a felületek, ettôl a

kép egésze domborodni látszik. 

Harmadik út a komplementerek haszná-

lata. A valóságos kiegészítô színt a szem

termeli ki. Ha egy intenzív piros foltot né-

zel fehér papíron, lassan elmozdul a tekin-

teted és a fehéren egy utánozhatatlan és

megindító türkiz zöld folt erôsödik fel. Ezt

a hiperkönnyû és tünékeny türkiz zöldet

és a társait igyekszem mégis megfesteni,

egyes esetekben az átfedés számára kike-

vert köztes új minôséggel is kombinálva.

A: Ezeknél a képeknél a könnyûség az im-

materiális hatásból adódik. Olyanok, mint-

ha vetítve lennének, ugyanakkor mégis-

csak festéket látunk. Ha két színt egymás-

ra vetítek, majdnem olyan, de mégis más

szín jön létre, mint amit kikeversz, de akár

az is lehetne. Ennél fogva látszik, hogy ez

kompozíció, bár nem akarsz „képet” lét-

rehozni. Ettôl van a modellszerûség, de az

is érezhetô, hogy te vagy, aki hozzáteszed

a magadét. Az a játékosság, ahogy köve-

ted a szabályt, és ahogy szabadjára enge-

ded a dolgokat kifogyhatatlan kreativitás-

ról és irigylésre méltó belsô szabadságról

árulkodik.

imitating the mixture of colored light with

paints. As the fields accumulate on top of

one another in more and more layers, I do

not merely blend the colors but add a unit

of white to them, layer by layer, to take

the place of light. The layers become

lighter and lighter as they pile up, creating

small patches of near-white in the middle,

which makes the entire picture seem to

billow out. A third approach is the use of

complementary colors. The true comple-

mentary color is supplied by the eye itself.

If you stare at an intense red spot on a

piece of paper, eventually your gaze will

wander and an irreproducible, very affect-

ing turquoise spot will grow on the white

background. In spite of it all I try to paint

this ultra-light, evanescent blue-green

turquoise color and its companions,

sometimes combining it with a transition-

al shade that was mixed for an overlap.

A: The lightness of these images stems

from their effect of non-materiality. They

seem almost projected – though we are

still looking at paint. When I project two

colors on top of each other, it is almost –

well it is different, but still – almost what

you get when you mix them; it could even

be that. This is what makes it clear that

this is a composition, even if you don’t

intend to create an “image.” This is what

accounts for its model-like qualities. Still

you are perceptibly adding something of

your own. The playfulness with which you

follow the rules or let things take their

own course reveals an inexhaustible cre-

ativity, and an enviable inner freedom.
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MAURER DÓRA

1937. 06. 11. Budapesten született
1951–55 Képzô- és Iparmûvészeti Gimná-

zium, Budapest
1955–61 tanulmányok a Magyar Képzômû-

vészeti Fôiskolán, festô- (tanár:
Hincz Gyula), majd képgrafika-sza-
kon (tanár: Ék Sándor)

1961– részvétel magyarországi és nemzet-
közi grafikai kiállításokon
Tanulmányutak Nyugat- 
és Dél-Európában

1963–66 Rézkarc-sorozatok: Pompeji, 
Az este képei
Magyarországi és külföldi önálló
kiállítások
fordításában megjelenik Anton
Webern: Út az új zenéhez címû
elôadás-sorozata a budapesti Zene-
mûkiadónál

1967–68 Ösztöndíj Bécsben, házasság Gáyor
Tibor képzômûvésszel

1968–96 Budapesten és Bécsben él 
1967–71 Mozgásképek, Természeti akciók,

Elrejtések. A nyomólemez mint ak-
ció-objektum, a nyomatok mint do-
kumentumok

1972 Fotó-tanulmányok: Reverzibilis és
felcserélhetô mozgásfázisok.
Mennyiségtáblák, mágikus négyze-
tek, Displacements-rendszerábraso-
rozat

DÓRA MAURER

Born in Budapest, Hungary, on 11 June 1937.
1951–55 High School of Fine & Applied Arts,

Budapest
1955–61 Studies at the Hungarian Academy

of Fine Arts, first at the Department
of Painting (under Gyula Hincz),
and subsequently at the
Department of Graphic Art (under
Sándor Ék)

1961– Participation in Hungarian and inter-
national exhibitions of graphic art

1963– Study tours to Western and
Southern Europe

1963–66 Series of etchings: Pompeii, Pictures
of the Night

1965– Solo exhibitions in Hungary and
abroad
Her translation of Anton Webern’s
series of lectures, entitled Ways to
New Music, is published by the
Budapest Music Publishing House

1967–68 Stipend in Vienna, marriage to
artist Tibor Gáyor

1968– Resides both in Budapest and
Vienna

1967–71 Actions in Nature, Concealments.
The printing plate as an action-
object; prints as documents

1972 Photo-studies: Reversible and
Changeable Phases of Movement,
Quantity Tables, magic squares,
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1973–75 Kísérleti filmek: Minimal Move-
ments, Megtanult önkéntelen moz-
gások, Relatív lengések, Keressük
Dózsát. Vendég, majd tag, 1986-tól
senior-tag a Balázs Béla Stúdióban.
Kiállítások szervezése, mûvészeti
kiadványok szerkesztése, írások,
fordítások, elôadások 

1975–77 Rajz- és Kreativitási kör vezetése a
Ganz Mávag Mûvelôdési Házban,
Budapesten (Erdély Miklóssal, Ga-
lántai Györggyel). Kvázi-képek vé-
letlen számadatok alapján. Filmek:
Triolák 1., Emlékezés/Civilmekbet.

1976 Rézkarc, rézmetszet címmel könyve
jelenik meg a Corvina Kiadó, Buda-
pest, Mûhelytitkok sorozatában

1975–79 4-bôl 5 típusú képsorok, Rejtett
struktúrák (frottázsok), Rajzolás ka-
merával

1980–83 Zsilipek, Kvázi-képek térben, Térfes-
tés, projekt Buchberg. Filmek: Ka-
lah, Hétpróba, Triolák 2., Térfestés

1981–83 Fotó- és S8-as filmkör vezetése,
Szépmûvészeti Múzeum, Budapest

1984–86 Vetített Kvázi-képek, Mûvek sötét-
ben. Film: Nézetek 1.

1985– az Austria Filmmakers Cooperation
tagja

1987–91 Vendégtanár a Magyar Iparmûvé-
szeti Fôiskolán, elméleti és gyakor-
lati szemináriumokat tart a Vizuális
Kommunikáció Intézet keretében
Témák: Fotogrammatika és Audio-
vizualitás 
Film: Kreativitás – Vizualitás. Az In-
ternat. Künstlergremium tagja

1987–89 Tört, projektált- és Keretes Quasi-
képek. Az osztrák Bundesministeri-
um für Unterricht und Kunst Film-
ösztöndíja, majd egyéves festészeti
állami ösztöndíja 

1988 a Magyar Mûvelôdési Minisztérium
Eötvös József Alapítványának egy-
éves ösztöndíja

Displacements – series of system
diagrams

1973–75 Experimental films: Minimal
Movements, Learned Involuntary
Movements, Relative Swings,
Looking for Dózsa
A guest, then a member, and from
1986 a senior member of the Béla
Balázs Film Studio

1973– Organises exhibitions, edits arts
publications, writes and translates,
holds lectures

1975–77 Directs (with Miklós Erdély and
György Galántai) the Circle of
Drawing and Creativity at the Ganz
Mávag Factory’s Cultural House,
Budapest 
Quasi-Pictures Based on Chance
Data; Films: Triolets 1,
Remembrance/PrivateMacbeth

1976 Her volume, entitled Etching,
Engraving is published by the
Corvina Publishing House, Budapest

1981–83 Conducts a study circle of photog-
raphy and Super-8 film, Museum of
Fine Arts, Budapest

1984–86 Projected Quasi-Pictures, Artworks
in the Dark; Film: Aspects 1

1985– Membership of the Austria
Filmmakers Cooperation

1987–91 Guest professor at the Hungarian
Academy of Applied Arts, Budapest,
holds theoretical and practical semi-
nars on the subjects of Photo-gram-
mar and Audio-visuality
Becomes a member of the
Internationales Künstlergremium

1987–89 Receives a Film Stipend, and subse-
quently a one-year painting stipend,
from the Austrian
Bundesministerium für Unterricht
und Kunst

1988 Receives a one-year stipend from
the József Eötvös Foundation of the
Hungarian Ministry of Culture
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1990– docens a Magyar Képzômûvészeti
Fôiskolán, interdiszciplináris festô-
osztály vezetése 

1989–93 Relatív és Perspektívikus Kvázi-ké-
pek. Film: Inter-Images

1993– Görbült síkok 
1992/93 Film: Connections 1–6, sorozatké-

pek: „Standard színek” egymás-
utánja

1996 Handmade közelítések. Multimedi-
ális kísérlet: A cet gyomrában, ins-
talláció. Film: Nem látni a végét…
(Szegedy-Maszák Zoltánnal)
Habilitáció a Pécsi Egyetem Mûvé-
szeti Karán, téma: Hang és kék
kapcsolatok a mûvészet történeté-
ben. Színmedencék, Iker-képek,
Megcsavart felületek 

1999/02 Széchenyi professzori Ösztöndíj
1999– Overlappings, Szférikus mûvek
2000 a Soros Alapítvány éves ösztöndíja 
2001– a Szász Mûvészeti Akadémia, Drez-

da, levelezô tagja
2001 a Pro Cultura Urbis, Budapest, díja 
2001 Fényelvtan, a fotogramról, tanul-

mányok a Magyar Fotográfiai Mú-
zeum Kecskemét és a Balassi Kiadó
Budapest kiadásában

2002– áthatások, két- és háromszintes
perspektívikus képobjektek

2003 Kossuth díj
egyetemi tanári kinevezés a Ma-
gyar Képzômûvészeti Egyetemen

2005 a Nyílt Struktúrák Mûvészeti Egye-
sület (OSAS) alapító tagja

2006 Lefordítja Josef Albers Interaction
of Color címû színpedagógiai köny-
vét (A színek kölcsönhatása), a Ma-
gyar Képzômûvészeti Egyetem és
az Arktisz kiadásában

2008 Professor emeritus a Magyar Kép-
zômûvészeti Egyetemen

1990– University lecturer at the Hungarian
Academy of Fine Arts leading an
interdisciplinary painting class

1998 Qualified for lecturer at the Faculty
of Arts, University of Pécs, Hungary

1999–2002 Széchenyi Professor Stipend
2003 Kossuth Prize

Professor at the University for Arts,
Budapest

2005 Founding member of Open
Structures Art Society (OSAS),
Budapest

2006 Translation of the book Josef
Albers’ Interaction of Color,
published by the University for Arts,
Budapest and the Arktisz Studio

2008 Professor emeritus at the University
for Arts, Budapest
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Tárlatvezetéseket tartanak a mûvész és tanítványai szombatonként 16 órakor:

December 6. Maurer Dóra

December 20. Jovánovics Tamás

Január 10. Kapitány András 

Január 17. Radák Eszter 

Január 24. Kapitány András

Január 31. Szegedy-Maszák Zoltán

Február 7. Szegedy-Maszák Zoltán

Február 14. Radák Eszter

Február 21. Maurer Dóra
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a Programok menüpont alatt.
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please contact Orsolya Barabássy, barabassy.orsolya@lumu.hu
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