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Összeérő tÖrténetek

aukciós katalógus



Programunk  
a Design Hét Budapest 
2013 hivatalos része.

art loves design aukció
2013. október 5. 17:00
LOFFICe 1061 Budapest, Paulay ede u. 55. köszöntő
Az aukció anyagát válogatta: Topor Tünde és Winkler Nóra
Az aukciós tételek fotóit készítette: Darabos György
A katalógust szerkesztette: Winkler Nóra
Az aukció tételeit kísérő szövegeket Topor Tünde (tt) és Winkler Nóra írta.
A katalógust tervezte: Szmolka Zoltán
Az aukció előkészítésében közreműködtek: Szeglet Flóra, Winkler Katalin

Az árverést vezeti: Winkler Nóra

A képzőművészet szereti a designt, a design szereti a képzőművészetet, magam pedig mind
kettőt. És ebbe az érzelmes sorba még nagyon sokan beállhatnának. Az Artmagazin elmúlt  
tíz évét részben ez az öröm jellemzi; nem győzünk csodálkozni, micsoda érdekes összefüggések 
tárulnak fel, egymásra ható művészek és ágak, korszakokon átívelő finom szálak, melyek ösz
szekötnek műveket, ötleteket, kreatív energiákat. Szerinted ez nem hasonlít a –, téged ez nem 
emlékeztet a –, neked erről nem az jut eszedbe, hogy pont ilyen formája van a – kezdetű kérdé
seket intézek barátaimhoz utazásokon, múzeumban, régiségboltokban és galériákban, de leg 
gyakrabban Topor Tündéhez. Az aukció anyaga ezekből a kérdésekből indult el. Mert de; az, ott 
a képen tényleg egy Zsolnay szobor, a selyemruhának van köze Matissehoz, az aranylánc ívelt 
formája olyan, mint az a festett csík, a lányok úgy állnak, mint Abramović és Ulay, a korall tányér 
pedig tisztára Calder. Nagyon szerettem válogatni a tárgyakat, utalásaikat felfejteni, kikutatni, 
megírni. Csodálatos érzés volt végignézni az egyre több polcot betöltő csapaton, akiket eredeti 
lakhelyeikről – közeli és messzi városok galériái, műhelyei, vásárai és vintageboltjai felől az  
a közös szál hívott egy helyre, hogy mindegyikük épp úgy tartozik a képzőművészet, mint  
a design területéhez. 

Személyes válogatás. Innen az önök személyes választásai jönnek, kiszemelt tárgyaik  
remélem, továbbadják az örömöt, amit megkeresésük adott.

Az aukció anyagából Hitka Viki művét mottóul is választhatnám, mindent elmesél az idevezető útról.

 Winkler Nóra

Az árverés bevételét a LOFFICE+Art művészeti mentorprogram  
és az Artmagazin művészeti előadás-sorozat megvalósítására fordítjuk. 
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1. Zsolnay citromfacsaró
magasság 9cm, szélesség 12cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

A design + citromfacsaró = Philippe Starck tételre cáfol rá ez a 40es évekbeli, tökéletes tárgy. A több 
mint 150 éves Zsolnay gyár tervezőmunkájában kezdetektől fogva vettek részt művészek, köztük Rippl  
Rónai, Martyn Ferenc, Vasarely vagy Lechner Ödön, a historikus, majd szecessziós stílusú, gazdagon 
alkalmazott díszítéseken túl, a negyvenes évektől a használati kerámia felé fordult a figyelem. Gádor 
István és Gorka Géza új terveit is büszkén állították ki 1947ben az Iparművészeti Akadémián, itt láthatta 
a közönség ezt a reggeli teázásokat vidámító tárgyat, mely hat évtized múltával is stílusossá teszi  
a Cvitaminbevitelt. 

2. Fekete fióka 
Kismadár szobor, 1940es évek
magasság 6cm, szélesség 4cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

Ezt a kismadarat talán akkor is beválogattuk volna, ha lila és zöld, szeretni való volt már első 
pillantásra, nem véletlenül választottuk őt az aukció hirdetéseire. De ebben az első pillantásban 
persze ott voltak már a színei is – fekete, sárga, fehér és piros. Ettől pedig a De Stijl irányzat 
művei kezdtek fejemben sorakozni – Rietveld, Mondrian, sőt a magyar Huszár Vilmos képei.  
Rietveld Vörös és kék székét egészben és egy részletfotóval is mutatjuk a nyomaték kedvéért.
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3. TWO-IN-ONE BUTÉLIA 
magasság 10cm, szélesség 12cm 
Kikiáltási ár: 2.000 Ft

Kicsi a tárgy, de erős. Egyszerre hozza elénk a Mátra ózondús levegőjét, a hegyi lankák 
építészeti világát és a bőséggel termő gyümölcskertek szívderítő látványát. Bónuszként  
mindkét oldalán van egyegy olyan formájú színfolt, mint Alexander Calder mobilszobrain. 

4. Gera Éva (1923-1996): Kék csendélet 
Színezett linó, papír, jelzett, üvegezett keretben, 25 × 32cm 
Kikiáltási ár: 5.000 Ft

A pontosan kilencven éve született Gera Éva Berény Róbert tanítványa volt a Képzőművészeti 
Főiskolán. Fiatalkori munkái közül kiemelkednek linómetszetei, Holbeinstílusú rajzai, vázlatai.  
E csendéletén megannyi, designszempontból fontos kincs hallgat, vázák, kancsó és hamutartó, 
de legismertebb mégis a híres, kézzel festett, feketefehér Zsolnay macska váza, mely a hatva
nas években lett a gyár sikerterméke. 
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5. Múzeumlátogatók absztrakt 
műveket néznek-mintájú nyakkendő 
Kikiáltási ár: 2.000 Ft

Gyakorlatilag felsikítottam örömömben, amikor rátaláltam erre a darabra, ami a művészetet 
tárgytervezéssel oly példásan párosítja, hogy csak na. Múzeumshopok kínálatában – sajnos 
 bele lehet futni konkrét festményeket nyakkendősítő darabokba, Klimt Csókjától Van Gogh 
Csillagos egéig bezárólag, de ez itt más világ. Ez a művekkel csendben ismerkedő, kétségeiket 
elengedő, megnyíló embereket mutat, mindazt, amit a legjobban szeretünk a múzeumban. 

6. Kortárs művet mindenkire! 
Je Suis Belle póló
100% viszkóz, méret: M 
Kikiáltási ár: 3.000 Ft

Utolsó lehetőség, hogy a talán legismertebb kortárs festőnk, Szűcs Attila festményeiből szüle
tett ruhakollekció e gyűjtői példányához boldog, új tulajdonosa hozzájusson. A Je Suis Belle 
tervezői most is értőn nyúltak a képekhez. Részleteket és motívumokat választottak a kollekció 
alapjául szolgáló textilekhez, amikből stílusos, jól kombinálható ruhákat terveztek.
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7. Erezetes mintájú Gorka-tál 
hosszúság 14cm, szélesség 24cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

Repesztett mázas minta és oldalain két külön szín borítja e tálat. Lipcseisárgának hívják a 
lenti árnyalatot, a fenti mélyedések napszaktól függően sokféleképp használhatók, példának 
okáért reggel szőlő/szilva szemeket később bonbont, röviditalos poharat, sőt hangulatfokozó 
mécseseket tehetünk rá.

8. Geometrikus mintázatú kendő
hoszúság 71cm, szélesség 75cm 
Kikiáltási ár: 3.000 Ft

E csodás darabra pár nappal azután bukkantam, hogy egy magángyűjtőnél hosszasan néztem 
Halász Károly vibráló festményeit a falon. Halász popart sorozatai, feketefehér optikai hatású 
képei után a nyolcvanas évek második felében festett geometrikus festményeket, csinált ins
tallációkat és objekteket, a kendőn is látható körök visszatérő elemei az ebben az időszakban 
készült műveknek. Munkái megtalálhatóak a Nemzeti Galéria és a Ludwig Múzeum gyűjte
ményében is.
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9. Dolce vita, piroson fehér pettyes lánc 
hosszúság 40cm 
Kikiáltási ár: 1.500 Ft

Ezt a két láncot egy vintage ékszereket gyűjtő kis olasz boltban találtam, a pirosfehér pettyes
ről azonnal a pszichedelikus színek, minták, ismétlődések és leginkább pöttyök megszállott
jaként ismert japán Yayoi Kusama jutott eszembe. A 29es születésű japán Kusama nemcsak 
festőnő, szobrász és performanszművész, de ír is. A hatvanas évek New Yorkjában Warhol és 
Oldenburg köreivel dolgozott,  happeningjein meztelen résztvevőket festett tele színes pöttyök
kel. Életművéből a MoMa, a Whitney, a Tate rendezett kiállítást, 2008ban, egy aukción  
5,1 millió dolláros leütési árával ő lett a legdrágább élő női művész. A Louis Vuitton kreatív  
vezetőjét, Marc Jacobst lehengerelte a 83 éves művész elsöprő energikussága, együttműkö
désre kérte, ő meg pöttyeivel ruhákat, táskákat, kiegészítőket tervezett tele nekik.

10. Egyesült szerencse – lánc
hosszúság 44cm 
Kikiáltási ár: 1.500 Ft

A dobókockás láncot azért választottam, mert emlékszem, micsoda élvezet volt pár éve  
a debreceni MODEM kiállításán Gerhes Gábor Nimród oltára előtt állni az Irokéz Gyűjtemény 
kiállításán. Az oltár a magyar néplélek, hit, az ideológia bázisok jól érlelt esszenciája – Gerhest 
oldalakon át tudnám dicsérni váratlan ötletei, humora, lényeglátása, ízlése, műveinek tökéletes 
tömörsége okán. Olvasóként neki lehetünk hálásak az Európa Könyvkiadó egységes és karak
teres könyvborítóiért. És hogy bizonyítsuk, a dobókocka komolyan foglalkoztatja a tervezőket, 
megmutatjuk Mattia Bonetti nikkelezett, rozsdamentes acél szoborbútorait.
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11. Árnyjáték váza
Design: Nicolas Blandin, Paris | magasság 14cm, szélesség 10cm 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

Árnyjátékra és a film hőskorára egyszerre emlékeztet a váza, az előbbi okán William Kentridge 
színházi munkáit idézi. Az európai felmenőkkel bíró,  Johannesburgban született, mára világsztár 
– az egyik legszimpatikusabb ember, akivel találkoztam – Kentridge rajzait, megható animációs 
filmjeit és látványos színházi munkáit a legfontosabb múzeumokban és operaházakban lehet 
látni. Két éve a Szépművészeti Múzeum rendezett munkáiból kiállítást, tavaly a kasseli dOCU
MENTAn álltunk hosszú sorokat, hogy bejussunk árnyszínházába, a szerencsések pedig a New 
Yorki Metropolitan Operában láthatták Sosztakovicsrendezését, sok árnytechnikai ötlettel.  
A film hőskorával való összetartozását Eadweard Muybridge, az 1830ban született angol  
fotográfus, a mozgóképvetítés úttörőjének egy fotója illusztrálja.

12. Soulglobe
magasság 15cm, szélesség 5cm, kistányér: hosszúság 10cm, szélesség 10cm 
Kikiáltási ár: 8.000 Ft

Jelenetek egy történetből. Találkozások, nagy pillanatok, titokzatos, kerek világok egy gömbben. 
Kiskorunk kedvenc játéka, a rázható félgömbben lassú, puha pelyhekkel hulló hó, most tovább
gondolva személyes műtárgyként áll előttünk. A Zsolnay Negyed felkérésére született mű  
a Zsolnay gyár teáskészletét használja alapként. Ahogy egy csésze tea képes lelassítani és  
átmelegíteni, úgy emeli ki szemlélőit a kapkodásból ez a hógömb is. A gyerekkori, mágikus  
hatás hasonló, csak itt belső tájakon vagyunk. Konrád György mondta egy beszélgetésen;  
az ember halad át az életén, mint egy erdőn, néha jön egy tisztás, ennek nagyon örül, aztán 
megy tovább a sűrűben. A Hitka Viki tervezte műtárgy érzelmes, finom darab.
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13. Egy szépre nevelt gyermek szobájának terve
szélesség 25cm, hosszúság 21cm 
Kikiáltási ár: 8.000 Ft

A negyvenes évekbeli gyerekszoba belsőépítészeti tervét önmagában is szerettük,  
különösen, hogy az Artmagazinban sokat foglalkoztunk a két háború közti Magyarország  
lakberendezésével, de külön meglágyította szívünket, mennyi képet tervezett az építész  
a szobába, így biztosítva a múzeumba majd lelkesen járó felnőttet. Külön felhívom a figyelmet 
a polcokra tett gyerekjátékokra, kedvesek, és róluk is cikkben emlékeztünk meg a lapban egy 
MoMabeli kiállítás kapcsán. 

14. Pierre Cardin kendő
hosszúság 76cm, szélesség 76cm 
Kikiáltási ár: 5.000 Ft

Az ikonikus tervező munkásságát nemcsak üzleteiből, szerencsés esetben gardróbunkból 
ismerhetjük, Párizsban önálló múzeum állítja ki az elmúlt ötven évben született kollekciók 
káprázatos darabjait. Ruhák, kalapok, táskák, kendők és ékszerek bizonyítják ars poeticáját; 
darabjaiban korának művészeti, társadalmi, tudományos vívmányai is tükröződnek. A tervező 
maga is szenvedélyes műgyűjtő, sőt a Champs Élyséesn található Espace Pierre Cardin kiállítá
sokat rendező kedvelt művészeti intézmény. Egy párizsi vintage boltban találtam a sálra, mely
nek mintázata Matisse kollázsaira, gouache kivágataira emlékeztet. Matisse végtelen tapaszta
lattal jutott a tudástól a gyermeki ártatlanságig, e folyamatot jól példázza az 1953as Wild Poppies 
című, egy magángyűjtőtől a Detroit Institute of Art kollekciójába megvásárolt mű.
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15. Szinyova Gergő: AABOP26112011 
akril, festék papíron, 32 × 45cm 
Kikiáltási ár: 130.000 Ft

Szinyova Gergőt a kortárs művészettel foglalkozó nemzetközi magazin, a Flash Art magyar 
kiadása beválogatta azon öt fiatal magyar művész közé, akiket figyelni és gyűjteni javasol.  
Aukciónkkal egy időben látható önálló kiállítása a Paksi Képtárban. Tiszteli művészi előképeit,  
de munkáihoz egészen máshonnan talál inspirációt. Zenét mindig hallgat alkotás közben,  
és nincs nap, mikor ne nézné végig kedvenc design, divat, fotó és építészeti témájú blogjait. 
Minden munkájához vázlatot készít, képeinek tiszta sterilitásával szemben azok a lapok tele 
vannak jegyzetekkel, személyes megjegyzésekkel és firkákkal. Ezt a kísérletező szabad szakaszt 
váltja a pontos precizitás a műveken; Szinyova kialakítja a kép rácsszerkezeteit, kimilliméterezi  
a sávokat és kizárólag hengerekkel viszi fel a színeket. Nincs ecsetelés, szerinte ki kell zárni  
a kézjegyeket és a henger szebben hordja fel a festéket. Mindeközben a háttérben elektronikus 
zene szól. Hangosan. 

16. Juhos Janka / JUJJ Polygons
aranyozott lánc
hosszúság 23cm, szélesség 17cm 
Kikiáltási ár (egy darab lánc): 26.000 Ft

Aukciónkkal egy időben Janka és ékszerei New Yorkban képviselik Magyarországot a Museum 
of Arts and Design LOOT című nemzetközi designékszerkiállításán. Tizenharmadik éve járják 
a világot a kurátorok kortárs stúdió ékszereket keresve, bekerülni a válogatásba fantasztikus 
lehetőség a tervezőknek. A JUJJ finom, az anyagot előtérbe helyező, kísérletező, okos és nőies 
darabjai itthon és Helsinkiben, Párizsban, Moszkvában is sikeresek, a kollekcióból Janka  
kifejezetten az aukcióra tett félre nekünk. Az aranylánc kifejezés egészen új dimenziót kap a 
tervező keze alatt. Különleges, ötletes, elegáns darab.
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17. Kobaltkék luxuscikk 
Porcelánfestő mintalap
hosszúság 25cm, szélesség 33cm 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

A kobalttal festett kék kínai porcelánok hatása az európai művészetre felmérhetetlen,  
a keletindiai társaságok kereskedelmi tevékenységének köszönhetően a Ming dinasztia  
korában meghonosodott stílusban tartott darabok keresett luxuscikkek lettek errefelé is.  
A kék festés egyébként a kínai művészetet is megérintő iszlám hatás eredménye, így ha valaki
nél kék porcelánt látunk, még ha csak mintalap formájában is, az igazi multikulturális esszenciát 
birtokol, az arab kertek, a kínai császárok, a holland kereskedők és a fejedelmi udvarok  
világát egyszerre.  (tt)

18. Türkiz-arany-kobalt váza
Design: Fabienne Jouvin, Paris | magasság 36cm, szélesség 13cm 
Kikiáltási ár: 22.000 Ft

Isztambuli utazásaink emléke vált elevenné, mikor e vázára néztünk, és az Hagia Sophia egyház 
belső, díszes oszlopai. De az épületkerámiákon túl a gazdag ornamentika az ottomán textilek  
világát is idézi. Mint például ez a 14. század második feléből megőrződött bársony, mely  
a Metropolitan Múzeumban látható. Ha valakinek mégis Velence ugrik be, nem hibázik, mert 
a kereskedelem révén motívumok és díszítések szabadon áramlottak a partok és műhelyek 
között. Ismétlődő articsóka formák, levelek, szegfű, jácint és egyéb virágmotívumok díszítik  
e fémszállal hímzett anyagot, melynek csillogása is visszavezet az aukciónkra válogatott 
csodálatos vázához.   
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20. Tunika a modern művészet rétegeivel 
100% selyem, méret: M 
Kikiáltási ár: 30.000 Ft

Tomcsányi Dóri bátor, hordható és nőies ruhákat tervez, természetes és minőségi anyagok
ból. Korábbi kollekciója, a Color Project kontrasztos színblokkjai már hoztak fel művészeti 
áthallásokat, az itt látható ruha anyaga viszont konkrét művészeti inspirációkat mutat.  
Hogy pasztellszínei jól működjenek, a tervező Moizer Zsuzsa akvarelljeit is hosszan nézegette.  
A minta kollázsszerű, és tényleg: a textilt sokféle kivágással, ragasztással, hozzáfestéssel  
tervezte. Ha Matisse játékos, vidám papírkivágásaira, ollóval rajzolt képeire asszociálunk,  
jó úton járunk.

19. Los Angeles, sixties lifestyle-nyakkendő
Kikiáltási ár: 2.000 Ft

Az Architectural Digest és a Vogue világa egyesül ezen a jeleneten, modern épület előterében 
feszítő divatos modell képében.
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21. Karácsonyi László: I never wanna grow up
magasság 34cm, szélesség 15cm, 
a talapzat: hosszúság 26cm, szélesség 30cm 
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

A Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomavédésére Karácsonyi László veretes páncél
ban és sisakrostélyban érkezett. Döbbent társai és tanárai gyűrűjében higgadt logikával érvelt: 
„nem én védem a diplomámat, a diplomám véd engem.” A humoráról, műfajok közti felsza
badult váltásairól ismert Karácsonyi kreativitása kiapadhatatlan – alliteráció! Műveit láthat
tuk a MODEM, az Ernst Múzeum, a Nemzeti Galéria kiállításain, illetve meghatározó kortárs 
magángyűjteményekben, mint az Irokéz, a Szűcs házaspár vagy a Somlói–Spengler.  Az óriás
gombák alatt tevékenykedő, száznál is nagyobb lélekszámú smurfkolónia tagjait emberi karak
terjegyek – vicces, hebrencs, lusta vagy álmodozó – mentén formázták. Ha filmjeikben takarás
ban is marad érzéki énjük, Karácsonyi kukkoldája kitakarja az apró részleteket, s míg ők felnőtt 
tartalmakat keresnek, mi a címben a gyerekkort. 

A Maira Kalman tervezte Keep Calm kép  
számos népszerű átiratban él, ez a smurfkék 
színű, smurf verzió.

22-23. Memphis stílusú fogas
Felnőttfogas mérete: 200 × 50 × 50cm, anyaga festett fenyő 
Kikiáltási ár: 60.000 Ft 
Gyerekfogas mérete: 150 × 40 × 40cm, anyaga festett fenyő 
Kikiáltási ár: 40.000 Ft 

A karakteres, ironikus festményeiről ismert Regős István Magritte és Mrożek kettősét említi, 
mint az őt ért erős hatások forrásait. Álnaiv, a történeti nosztalgiákat, metafizikus festészetet 
vagy akár a giccset is alapanyagnak tekintő festői világának mágikus realizmusa miatt még  
egy Mbetűst, Márquezt is behozhatjuk a csapatba. Regőst a festészet mellett mindig izgatta  
a harmadik dimenzió – objektek, kollázsok, applikációk; kilépni a képsíkból. Árverésünk anyagá
ba válogatott két műve funkcionális tárgy, művészi felhangokkal. A fogasok színes gömbjei  
a nyolcvanas években, világhírű designerek és építészek által alapított Memphis csoport búto
raira emlékeztetnek. Az élénk, tiszta színek, a bútorok festészeti díszítése, a meglepő formai 
megoldások meseszerű, felszabadult játékosságot, személyes jelleget adtak a Memphis stílben 
készült tárgyaknak. Regős festett fenyőfa fogasai vidám, eleven társak a mindennapokra,  
s mivel egyedi művek, dedikáltan érkeznek. 
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25. Arte Povera váza
magasság 25cm, szélesség 20cm 
Kikiáltási ár: 6.000 Ft

A hatvanas évekből megőrződött váza ovális formáján mintha egy arte povera festményt  
látnánk. Az Olaszországban alakult, forradalmi attitűdű modern művészeti irányzat start
pontjának az Im Spazio – A gondolatok tere című, Genovában 1967 szeptemberében rendezett 
kiállítás tekinthető. Művészei körében Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Michelangelo  
Pistoletti és Lucio Fontana alakjait találjuk. A különböző stílusokban dolgozó művészeket közös 
vágy formálta mozgalomba; fellépni az ipar, a kormányzat, a kultúra meglévő intézmény
rendszerével szemben, és visszatérni a mindennapok egyszerű tárgyainak szépségéhez. 
Dinamizmus, energikusság, szokatlan és őszinte anyaghasználat. A természet formáinak és 
akár ipari jellegű matériáknak alkalmazása jellemezte az irányzat során született objekteket  
és műveket, melyek leggazdagabb gyűjteményét a Liechtensteini Kunstmuseumban láthatjuk. 

24. Gera Éva: Kék vázás csendélet
Színezett linó, papír, jelzett, üvegezett keretben, 25 × 32cm 
Kikiáltási ár: 5.000 Ft

Virágzó ágak egy színes pöttyös vázában, csíkos terítő és egy régi, kézi kávébabdaráló. 
Személyes, kedves elemek töltik meg Gera Éva asztalát ezen a derűs, kékben tartott 
csendéleten, melyen a központi elem, a festőnő kézírásával olvasható címet is adó,  
rusztikus, kék váza.
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26. Vörös szájú, virágmintás váza
magasság 7cm, szélesség 19cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

Különleges formája rögtön megtetszett, gazdagon tekeredő piros virágmintáját nézve pedig 
szinte hallottam Szabó Gyula hangján elkezdődni a Magyar Népmesék főcímét, láttam a folklo
risztikus, kunkorodó betűk láncát.

27. Piros váza absztrakt mintával
magasság 26cm, szélesség 8cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

Ugyanazok az alapok, színek és funkció, mégis két teljesen eltérő világ. Képeknél sokszor magán 
a festék rétegén, a vastagon felvitt anyagon lehet érzékelni a festés örömét, az ezen a vázán 
csorgó sok pirosról ez jutott eszembe.
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28. Candyman for candygirls 
Rita Ackermann ruha by JSB
50% pamut, 50% műselyem, méret: S 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

A kreatív Je Suis Belle tervezőpárost az Artmagazinban is bemutattuk, több kollekciójukban  
tetten érhető ugyanis a képzőművészeti inspiráció. Szűcs Attila festményei után a húsz éve 
New Yorkban élő, elképesztő karriert befutott Bakos Rita Ackermann világa adta a textiltervek 
alapjait. Rita munkáiból két éve rendezett nagy kiállítást a Ludwig Múzeum, külföldön a világ 
vezető galeristái képviselik. A Je Suis Belle kollekciója szintén nagy siker volt, az aukción szerep
lő ruhát Dalma és Tibi kifejezetten az alkalomra tervezték és varrták.

29. Kávézzon kreatívan – Illy Art Collection
Kétszemélyes készlet
Kikiáltási ár: 9.000 Ft

A Temesváron született Illy Ferenc 1933ban Triesztben megalapítja az illycaffeet, azóta  
van nagynyomású kávéfőzőgépünk és tökéletesre pörkölt kávénk. Innen köszönjük mindkettőt. 
A sokgenerációs családi vállalkozás mindig ügyelt a jó designra, 92ben az építészként, terve
zőként egyaránt ismert Matteo Thun bemutatta a hófehér espresso poharat, ami máig a világ 
vezető képzőművészeit serkenti art kollekciók tervezésére. Ford Coppola, Anish Kapoor, Marina 
Abramović, Pedro Almodóvar, Louise Bourgeois, Jeff Koons és az e katalógusban már említett  
William Kentridge csak pár név az illusztris társaságból, melyhez legfrissebben egy fiatal kínai 
művész, Liu Wei csatlakozott. Az elmúlt években Pekingben, Sanghajban, New Yorkban kiállító 
Wei most debütáló designja egy dinamikus nagyváros lüktetését, kreatív energiáit hozza el  
a csészénkbe. 
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30. Katalin cárnő sminkel   
magasság 25cm, szélesség 14cm 
Kikiáltási ár: 18.000 Ft

Ha nem tudnám, hogy orosz, biztosan azt hinném, a Versace Home kollekciójából való, annyira 
sok rajta a tekeredő aranyinda, részletgazdag felület, csillámló égszínkék. Mondjuk nem mintha 
az orosz lélektől távol állna a sok arany és a pompa, gondoljunk például az Ermitázs lépcsőso
raira vagy a Cárszkoje Szelo, Nagy Katalin cárnő kedvenc rezidenciájának termeire. Ezek mellett 
még Picasso 1963as Face no 197 című tányérképére gondolok.

31. Műteremben vetkőző modell
olaj, vászon, 69,5 × 46cm 
Kikiáltási ár: 40.000 Ft

Pathaként szignózta művét 1970ben a szerző, mikor nemcsak vetkőző modelljét, de  
a műteremben fellelhető modern festményeket, a kor bútorzatát és a designszempontból  
is érdekes formás üvegeket, vázákat megörökítette. A komódon sorakozó elemek alapján  
elképzelhető, az akt előtt Moranditanulmányokat festett. 
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32. A Magyar Ipar Termékei című fotósorozatból
hosszúság 18cm, szélesség 24cm 
Kikiáltási ár: 10.000 Ft

Cipőfetisiszták, és ki ne lenne az, figyelem! Mi passzolhatna jobban egy Design Hétre válogatott 
aukció anyagába, mint a hazai termékek – ez esetben a hatvanas évekből származó – doku
mentációi. Cipők gyakran főszereplői műveknek, Andy Warhol komplett sorozatot festett róluk, 
de ez a hatvanas évekbeli tárgyszerűség, a Neue Sachlichkeit irányzat képeire emlékeztet. 
Albert RengerPatzsch például 1928ban fotózta a Walter Gropius tervezte épületben működő 
Fagus cipőgyárat, köztük ezt a lenti képet is. 

33. Az Új Éva kézitáskája 
Concrete Genezis by IVANKA
kézzel csiszolt beton, borjúbőr
hosszúság 13cm, szélesség 25cm 
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Finom, puha, karakteres. Belesimul a kézbe, lágy tapintású, ugyanakkor van benne erő és hatá
rozottság. Tökéletes bőrfelülete az érzékekre hat, de ha ezt a táskát teszi le egy nő a tárgyaló
asztalra, mindenki észlelni fogja, itt határozott elképzelésekkel áll szemben. Borjúbőr és beton 
párosa – egy újabb isteni BB! – ez a táska a jelenkori nőideál kiegészítője. Praktikus darab, mert 
könnyű és hordható, és úgy feltűnő, hogy nem hivalkodó. Hogy ez így sikerült, az az IVANKA 
kreativitását dicséri. Alapítói, Ivánka András és Katalin bámulatos irányokban és termékekben 
tárják elénk a beton szerteágazó természetét. Magánvillák homlokzatától a borospalackhűtőig, 
csempék, burkolatok, bútorok, kistárgyak, londoni bárok és amszterdami hotelek mellett, lát
juk; a betont divatba integráló terveik is nemzetközi elismeréseket hoztak. Kollekciójuk a párizsi 
Fashion Weeken debütált, csinos darabjaikat építész és divatlapok jelentették meg világszerte,  
a táska 495 eurós árát természetesen fizetik meg Londontól Párizsig. A mai árverésünkre  
választott modell nemcsak az utolsó, direkt nekünk eltett csúcspéldány, kedvező kikiáltási  
ára kedves gesztus a tervezők részéről. 
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34-35. PAPERUP –  
Koralevics Rita ökodesign kollekciója
méret: kb 20 × 16 × 20cm; 15 × 14 × 25cm 
Kikiáltási ár: kicsi: 3.000 Ft, nagy: 4.000 Ft

anyag: újrahasznosított papír, tapéta ragasztó (cellulóz), 
pigment, selyemfényű lakk (vizes bázisú)

Napsárga sávok újrahasznosuló papír tárolódobozokon. Koralevics Rita a Képzőművészeti 
Egyetemen diplomázott, Derkovits és Kogartösztöndíjakat nyert, munkáit galériák, múzeumok 
kiállításain láthattuk. Rajzok és objektek mellett rendre izgalmas projektekbe kezd. Eltérő ter
mészetű alapanyagokkal addig kísérletezik, míg megnyugodva hátradőlhet; megvan, mi is ezek 
legszebb formája. Legfrissebb a most debütáló PAPERUP kollekció. A papírmasszából készített, 
kétszeres lakkréteggel fedett, vízbíró használati tárgyak – tálca, lámpa, tál vagy váza – annyira 
szépek, hogy a rangos belgrádi Designfesztivál Legjobb 10 tárgy válogatásába kerültek. Fél éven 
át szerepeltek a régióban kiállításokon, itthon a Design Héten, árverésünkön vásárolhatóak  
meg először. Praktikus és annyira esztétikus tárgyak, hogy nagy a kísértés; letegyük a lakás  
egy kiemelt pontjára, és csak nézzük, milyen jól áll nekik a fény.

36. Pollock narancsban, vázában
magasság 33cm, szélesség 6cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

Keresetlen gesztusok, szabadon csorgó színes festék, spontaneitás. Nem csoda, hogy a vázát 
meglátva Jackson Pollock képeire asszociál az ember. Az absztrakt expresszionizmus amerikai 
vezéralakja személyes stílusjegyévé tette a festéket szabadon, ösztönös mozdulatokkal a vá
szonra szinte felhajító módszert. Akciófestészettel más is szemezett a 20. században,  
de a legkoherensebb életművet Pollock hozta létre. Halála után műveiből a MoMA rendezett 
retrospektív kiállítást, idén májusban egyik képét a Christie’s New Yorki árverésén 58.000.000 
dollárért, nagyjából 13 milliárd forintért vásárolta meg egy gyűjtő. Az árverésünkre választott 
váza hasonló vonásokat mutat – színes, mintázatában szabad, szép tárgy.
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38. Hangulatos hatvanas!
Alkotó: Muray Róbert, 1963 
méret: 82,5 × 57cm,  
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

A hatvanas évek formavilágát elevenné tévő plakát tervezője, Muray Róbert (1931–2009)  
a Magyar Képzőművészeti Egyetem tiszteletbeli professzora. Festőként, grafikusként, illuszt
rátorként, szőnyegtervezőként, de címlapok, emblémák, jelvények alkalmazott grafikusaként is 
ismerjük. Legnagyobb hatást azonban korszakok hangulatát pontosan felidéző plakátjaival érte 
el. Ezeket a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteménye, illetve Brno, Varsó és Krakkó plakátmúzeu
mai is őrzik. Muray képi világa nagy hagyományokban gyökerezik, munkái rendre elnyerték el  
az  Év legjobb plakátja címet. Atmoszférateremtő erejükért évtizedek óta rajong a közönség.  
Egy interjúban stílusát hangulati realizmusnak nevezi – ezt az árverésünkre választott plakát  
kitűnően példázza. Célja a kedvcsinálás, némiképp a Gorka Gézai ars poeticát behozva, mely 
szerint „a szép a használhatósággal ötvözve jó ízlésre nevelheti a tömeget”. Három népszerű,  
korabeli designtárgy látható rajta, a kackiás, piros, folklórelemeket modernizáló kancsó, a karcsú, 
higgadt, elegáns kék váza, illetve a Zsolnay által gyártott Anya gyermekével című, Török János 
által tervezett dísztál. Ez utóbbit sikerült teljes valójában is árverésünk anyagában felvonultatni, 
itt a plakáton viszont társaival együtt hirdeti a hazai formatervezés magas színvonalát.

37. Anya gyermekével – Zsolnay porcelán dísztál
Formába öntött, máz felett festett, hátoldalán öttornyos gyári jegy
Méret: 1,7cm, szélesség: 21,5cm, hosszúság: 28,8cm
Tervező: Török János (1932–1996) / Zsolnay gyár 1960
Kikiáltási ár: 26.000 Ft

A Zsolnay egyik emblematikus darabját, melyet a Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteménye 
is őriz, először egy kerámiagyűjtőnél láttam. Volt benne valami határozottan Picassós, és erre 
talán most, az aukció előkészítésekor találtam magyarázatot. Török az Iparművészeti Főiskolán 
a modern magyar kerámia megteremtőjének, Gádor Istvánnak volt tanítványa. Gádorra pedig 
nagy hatással volt Picasso, olyannyira, hogy személyesen is volt módja megismerkedni vele. Így 
talán ez az a láthatatlan, évtizedeken és országhatárokon átívelő szál, melyen a spanyol mester 
alkotó energiái eljutottak a tálhoz. Török nemcsak tervezője, 1972től művészeti vezetője is volt 
a Zsolnay Porcelángyárnak, iránymutatása alatt rendkívül népszerű dísztárgyak, tálak, porcelán
figurák születtek. Az Anya gyermekével főszereplői vörös figurák, kontrasztos feketefehér 
háttér előtt. Bensőséges világukban az anya óvón fogja gyermekét, aki – noha pár vonallal 
jeleníti meg Török, mégis érezni – büszkén mutatja, ügyesen tud már állni. A porcelán dísztárgy 
ikonikus erejét jelzi, hogy következő tételünk plakátján mint a korszak egyik legfontosabb műve 
szerepel.
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39. Kijelölés karmazsinnal
műanyag tábla
hosszúság 30cm, szélesség 21cm 
Kikiáltási ár: 4.000 Ft

A múltból kiszóló iránymutatás tervezője nem tudhatta, mire ma használatba vesszük üzenetét,  
dohányt vásárolni is csak az arra kijelölt helyen tudunk. A cigiző területet vastag pirossal jelző 
hasábra nézve az amerikai konceptművész, Barbara Kruger jutott eszembe. Kruger piros sávval 
keretezi az átdolgozásra választott feketefehér fotót, és arra tömör, ütős, szövegblokkokat 
tesz pirosban. Mint például ezen a képén.

40. Korall készlet kávétortához 
Colombina – Fuksas for Alessi | Design: Massimiliano Fuksas – Doriana Mandrelli  
6 db teáscsésze + alj, Csésze: fehér porcelán, csészealj: korall színű melamin,  
Korallszín tányér mérete: 14,5 × 12 cm, Fehér porcelán teáscsésze 10,3 × 9cm, 20 cl 
Kikiáltási ár: 54.000 Ft

Massimiliano Fuksas Rómában született, részint ott, részint Párizsban él. Építészirodái ezek 
mellett Bécsben, Frankfurtban és Shenzhenben valósítják meg izgalmas projektjeiket. Az ezred
fordulón a Velencei Építészeti Biennále főkurátora volt, számos designfelkérése mellett  
vendégprofesszorként fontos művészeti egyetemeken tanít. Gyönyörű tárgyakat tervezett  
az Alessi nek, e most debütáló készletet alkotótársával, Doriana Mandrellivel – a Fuksas Design 
Section vezetője – közösen jegyzik. Bármerre sodorta is őket szakmai életük, biztosra veszem, 

hogy szeretik Alexander Calder műveit, a festményeket 
és mobilszobrokat, merthogy kollekciójuk erős hasonló
ságot mutat velük. Játékos, foltszerű formavilág, erős 
színek – a Colombina teáskészlet mindazt tudja, amiért 
Caldert is annyira szeretjük. Szépség, kellemes tapintású 
anyag, ráadásul a korall színében – eleinte győzködni kell 
majd magunkat, ne csak nézzük, szeleteljünk tortát is rá.
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41. A Cote d’Azurről, szeretettel
magasság 48cm, szélesség 18cm 
Kikiáltási ár: 9.000 Ft

Színei miatt Bartl József festményei és kollázsai jutottak eszembe, formája pedig sokakat  
emlékeztethet Tony Cragg szobraira, melyből pár a Ludwig Múzeumban is látható.

Bárhogy is, I  it.

42. Do what you love, love what you do
hosszúság 15cm, szélesség 15cm 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

Hitka Viki restaurátorként végzett a Díszítőművészeti Szakközépiskolában, ösztöndíjasként  
tanult a maastrichti Zuyd Art Academyn, majd intermédia szakon diplomázott a Képzőművésze
ti Egyetemen. Fest, designer, legfrissebb szerelemprojektje a gyerekkönyvillusztrálás. Kislány
ként a reggeli kakaózás alatt a konyhafalat díszítő klasszikus, népi, festett tányérokat néze
gette, anyukája pedig sokszor mesélte el, melyik hogyan került hozzájuk, és hogy kislány ként 
hogyan nézegetett maga is hasonlókat a dédnagymama konyhájában. A régi tárgyak szeretetén 
belül a tányérok kiemelt helyet kaptak Viki szívében, ószereseknél, piacokon keresi és gyűjti 
a legszebbeket. Történeteket költ hozzájuk, kíváncsian nézi, a szín és forma milyen üzenettel 
szólalna meg. Az aukcióra választott kettős a boldog élet egyik alapreceptjét közvetíti, 
ahányszor csak rájuk nézünk reggeli kakaónk mellől. 
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43. Keleti minták, kínai porcelánok  
Porcelánfestő mintalap
hosszúság 25cm, szélesség 33cm 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

Kínai porcelánok motívumait másolta le egy lelkes porcelánrajongó, esetleg maga Zsolnay Júlia? 
A Zsolnay család művészi vénával megáldott tagjairól tudjuk, hogy nyitott szemmel jártak  
a világban, mindenhol felkutatták a régi porcelánokat és lelkiismeretesen másolták azok mintáit, 
hogy később ihletet merítsenek belőlük a saját minták megalkotásakor. (Terézt inkább a magya
ros formakincs érdekelte, Júlia merült el a keleti mintákban.) Lehet, hogy az ő gyakorlott keze 
húzta ezeket a leheletfinom vonalakat? Vagy egy porcelánfestő, aki kínai minták másolásával 
szerezte meg azt a képességet, hogy úgy fessen, mint egy Renoir? Csak azért említjük Renoirt,  
mert az ő aprólékos, sajátságos ecsetkezelése is annak volt köszönhető, hogy porcelán
festőként kezdte.  (tt)

44. Kínai tájképes nyakkendő
Kikiáltási ár: 2.000 Ft

Divatosan karcsú nyakkendő, mintáján kellemes szünetekkel, fák között köszön vissza a tradici
onális öltözetű férfialak, a boldogság kék pillangóival. 
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45. Fischer Judit: Bonbonosdoboz 
akvarell, régi papíron, hosszúság 30cm, szélesség 36cm 
Kikiáltási ár: 90.000 Ft

Vendégség, nehezen nyíló faajtajú bárszekrény és az a jellegzetes, édes illat. Rég ott álló  
gyümölcslikőrök, duty free whiskyk, csiszolt kristálypoharak, megannyi eltett kincs és egy  
doboz bonbon. Az emlékegység alighanem mindannyiunké. 

A bonbonosdoboz terve Kaeszné Lukáts Katóé. Az 1900ban született Lukáts Kató életművét 
a „szép tárgyak, boldog élet” mottója írhatná le. Levélpapírokat, plakátokat tervezett, reklám
grafikusként dolgozott, de sokat alkotott bútortervező férje Kaész Gyula és a szoros baráti kö
rükhöz tartozó Kozma Lajos társaságában is. 1930tól állt rá az árucsomagolásra. Állandó meg
rendelői közé tartozott a Palmers, a Zwieback, DelKa és a Stühmer, tavaly az Iparművészeti 
Múzeum Art deco és modernizmus kiállítása egy textilbolt belső kialakításával idézte meg, milyen 
volt, ha valakinek Lukáts Kató dolgozott. Egységes, játékos, ízléses volt minden felület, kisbútor, 
plakát, hártyavékony csomagolópapírok, füles zacskók, reklámkártyák, köztük ámuldoztunk, mi
lyen csodás lehetett így vásárolni. A Gőgös Gúnár Gedeon és az Ablak-Zsiráf  könyvtervei mellett 
legtöbben mégis erről a díszes, egyenként csomagolt bonbonokat rejtő papírdobozról ismerik.

Az elmúlt években Brüsszelben, Bécsben, Buenos Airesben – alliteráció! – is kiállító Fischer 
Judit a Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomázott, és a Derkovitsösztöndíj elnyerése 
mellett nemzetközi ösztöndíjak révén Olaszországban és Párizsban tanult. Galériás kiállítások 
és vásári szereplések mellett Magyarország egyik legjobb múzeumában, a Paksi Képtárban  
őt is láthattuk a Konceptualizmus ma című, a kilencvenes évek meghatározó konceptművészeit 
bemutató kiállításon. 

Leginkább finom akvarelljeiről vált ismertté; hétköznapi tárgyakat, használati eszközöket,  
az alkotásnál használt dolgokat, mint színes ceruzák, puha piros kis ecset, akvarellszett, tubu
sok vagy éppen arany szaloncukor fest meg tárgyilagos, mégis bájos, játékos hangvételben. 
Közös múltunk, gyerekkori rubikjátékaink is megjelennek a sorozatokon, de a Lukáts Katóféle, 
formatervezési ikonná vált doboz több generáció számára melegít ismerős érzéseket. A sikeres 
kortárs festő aukciónk napján lesz utoljára 31 éves, innen kívánok boldog szülinapot neki!
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46. FUTURISMO tányéralátét szett, 4 db
lenpamut jacquard szövött textil, 47 × 37cm 
Kikiáltási ár: 12.000 Ft

A Regős Anna által tervezett textilkollekció a futurizmus századik évfordulójának inspirációjára 
született. A Marinetti Futurista Kiáltványával indult művészeti irányzat festményein és szob
rain a mozgás, a dinamizmus egészen újszerű látványként jelenik meg. A műveket jellegzetes, 
kaleidoszkópszerű látásmód is figyelemfelkeltővé teszi. A jacquard mintakollekció tervezésénél 
mindezek együttes megidézése volt a cél, a kérdés pedig az, hogyan ültethető át e játékos dina
mika egy elegáns, jól kombinálható textilkollekcióba. Hát így, mutatunk büszkén e két oldalon  
az asztali szettekre. Így.

47. FUTURISMO asztalterítő 
lenpamut jacquard szövött textil, 155 × 25cm 
Kikiáltási ár: 9.000 Ft
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48. Őfelsége pincére voltam –  
asztali szerviz-edény
magasság 10cm, szélesség 15cm 
Kikiáltási ár: 3.000 Ft

Századfordulós kávéházak büszke pincéreit – akik még tudták, mi a szakma, mit jelent  
a vendég, mit a vendéglátás – idézi ez a peckes darab. Csíkjaival opart festők művein talál
kozhatunk, Vasarely vagy Bridget Riley képein, de ott minden ideoda hajlik, tekereg vagy  
elzebrul, itt még rend van, tartás, fegyelem.

49. Karácsonyi László: Űristen, 2012
hosszúság 33cm, szélesség 25cm 
Kikiáltási ár: 150.000 Ft

Karácsonyi Lászlóról már olvashattak a katalógusban, a diplomavédésére teljes páncélzatban 
érkező művész ezen munkáján is diadalmas, elpusztíthatatlan, erős férfialakot teremtett meg. 
Karácsonyi objektjei aprólékosan felépített univerzumok. Fizikailag és szociokulturális értelem
ben is sokfelől származó alkotóelemei passzent módon állnak össze és közvetítenek korszel
lemet, mítoszokat, kritikát, kíváncsiságot és humort. Az Űristen kiindulópontja a vitrinüveg  
és annak jellegzetes, metszett, csillagszerű díszítőmotívuma volt. E mögé állította be az átala
kított, látványszempontból letisztított és hófehérre festett robotfigurát. Mérnöki pontossággal 
milliméterezte, hogy a magasabb szférákból közénk érkező istenség testéből jövő fénypászma 
pont az üveg csillagán törik meg és szikrázik szilánkosan. Kortárs populáris tárgykultúra  
találkozik a a nagyszülők nippekkel, dísztárgyakkal teli vitrinuniverzumaival, egy elmúlt  
korszak szépség és értékválasztásai egy hibátlan felületű, erőtől duzzadó jelennel.
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51. Na helő! – titokdoboz
magasság 25cm, szélesség 30cm, hosszúság 20cm 
Kikiáltási ár: 14.000 Ft

50. Na helő! – egyedi, festett szék
magasság 19cm, szélesség 19cm, hosszúság 19cm 
Kikiáltási ár: 14.000 Ft

Magyarósi Évát önálló képzőművészeti munkásságán túl artmagazinos alkotótársunkként  
is szerepeltetjük a katalógusban, hiszen tömör, szellemes illusztrációi igazán elevenné tesznek 
egyegy hírt és jelenetet. Éva a MOMEn diplomázott, filmje, a Léna elnyerte a legjobb diploma
munka, majd rögtön a Filmszemle fődíját is. Különleges technikájú üvegfestményeiből, rajzai
ból, képeiből tavaly önálló kiállítást rendezett a Műcsarnok. Külföldi ösztöndíjait sorra nyeri el, 
legutóbb egy török és egy portugál rezidenciaprogramon vett részt. Azon kevesek egyike, akik 
húsbavágó, közös emberi veszteségeink ábrázolása mellett frenetikusan humoros figurákat 
is életre tud kelteni, mulatságos kalandjaikat csavaros fantáziával írja meg. Helő kollekciója ez 
utóbbi kategória, objektjei működnek műtárgyként, de használatban is bearanyozzák a napokat. 
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52. Csörgeö Tibor: Együttállás, 1940 körül 
Dienesiskola, Balla Margit és Sternischa Elfréde 
vintage fotó 
hosszúság 14cm, szélesség 9cm 
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

A mozdulatművészet a magára valamit is adó 20. századi nő számára az volt, ami a 21. századi 
számára a jóga és a pilates, csak mindez művészi szinten, közönség előtt is bemutatva. A magukra 
valamit is adó nők, és nemcsak a jó házból való úrilányok, asszonyok, de a húszas évek felvilágo
sult, öntudatos, önállóan kereső női is mind táncolni, tornázni kezdtek (és analízisbe jártak). Akit 
érdekelt a kortárs művészet, a pedagógia, filozófia, orvostudomány, a pszichoanalízis, az biztos, 
hogy előbbutóbb egy mozgásművészeti iskolában kötött ki: a szálak itt futottak össze. Különböző 
elméleti alapokon álló iskolákban lehetett művészi mozgást tanulni, ezek közül is kiemelkedett  
a Dienes Valéria által alapított mozdulatműhely, amelyben nem tánctanítás vagy testnevelés folyt, 
hanem „átlelkesített mozdulatok” által a test és a lélek harmonikus együttfejlesztése. Képünkön 
egy Dienesféle produkció egy pillanatát látjuk, a két művésznő Balla Margit és Sternischa Elfréde, 
akik kis tunikában (ez még az alapokra, a görög vázák ábrázolásaiból ellesett mozdulatokra és vise
letre utal) karikával mutatnak be művészi együttállásokat. A fotósnak köszönhetően érzékelhető az 
a kapcsolat is, ami a szabadban végzett gyakorlatok során a természettel is kialakul. Fű, ég, felhő, 
harmonikus női testek és mindez az absztrakció szintjén is, a két egymásba fűződő köralakzattal. 
http://www.artmagazin.hu/artmagazin_hirek/mozdulatmuveszet.1604.html (tt)

53-54-55. Mondrian karkötő
3 darab, egyenként: hosszúság 9cm, szélesség 9cm, karcmentes, csiszolt plexi,textil 
Kikiáltási ár darabonként: 7.000 Ft

Fufavi Lilla tervezői világába úgy léphetünk, mint Alice Csodaországba, hú, mennyi szín, mennyi 
csík, mennyi meglepetés, őrület. Számára az ideális nő vonzó, vigyáz magára, nagyra tart  
minden szépet, melyen útja átvezet, de sem magát, sem az életet nem veszi túl komolyan.  
A lét hullámvasút, így játékosan érdemes kezelni. Mondrian képei, színes négyzetei sokféle  
tárgyban születtek újjá, legkevésbé a mechanikus másolatok, iPhonetokok, pólók, láncok  
az izgik, a Fufavikarkötők nem kópiák, hanem átgondolással született szép tárgyak.
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56. Pasztellszín sejtmintákkal díszített váza
magasság 32cm, szélesség 4cm 
Kikiáltási ár: 6.000 Ft

Sejtek, vagy sejtekre emlékeztető, elmosódó, egymásba folyó formák, minták gyakorta jelennek 
meg a kortárs képzőművészetben, de akár Klimtfestmények díszes arany hátterein is láthatjuk 
őket. Ez a mintázat viszont egész konkrétan Vörös Gézaképeit idézi, dekoratív szobabelsőin az 
asztalon álló vázák formája pont ilyen, ovális forma és ahogy itt, ebből kiálló szálak, vonalak. 

57. BUÉK 1963
magasság 11cm, szélesség 12cm 
Kikiáltási ár: 24.000 Ft

Zórád Ernő a képregénykirály. De nemcsak a Füles újság történetének legnagyobb sztárja volt, 
hanem a Tabán megörökítője és zseniális grafikus, illusztrátor is, akinek egy újévi üdvözlőlapja 
is kisebbfajta regényt mesél el, humorral és színesen, elképesztő virtuozitással. Éppen 50 éve 
tervezte a mester ezt a kis képeslapot, amiről nem tudjuk, hogy végül gyártásba kerülte, vagy 
igazából egy művészbarátnak szóló, teljesen személyre szabott jókívánság képbe fogalmazása 
volte, ami valami vicces, közösen megélt vagy a Fészek Művészklubban elmesélt sztorira utalt 
eredetileg.  (tt)
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58. Beszél hozzád 
Autistic art selyemkendő
Rajz: Bihari László, Textilterv: Révész Eszter, Méret: 60 × 140cm
Kikiáltási ár: 20.000 Ft

Tiszta selyem, luxusminőségű, gyönyörű sál, Bihari László rajzai alapján. Művészetre nyitott 
olvasóink keresik emlékeikben, hol találkozhattak már a névvel, melyik galériában láthatták 
munkáit, hol is végezhetett. Bihari László autista, nem beszélő fiatal. Három éve kezdett rajzolni 
a Tarr Hajnalka képzőművész ötletére indult artterápiás programon. Piros és kék pálcikafigu
ráitól színpompás, harmonikus, ismétlődő elemekkel teli képekig jutott e folyamatban. Nehéz 
lenne szavakkal kifejezni, mert a legnagyobb empátiával is alig képzelhető el, mi a jelentősége  
a rajzos foglalkozásoknak. Az autizmussal élők a kommunikáció számunkra evidens, természe
tes csatornáit nem használják. Rajzterápiájuk során viszont megdöbbentően árnyalt, kifinomult, 
változatos és esztétikus énvilágukat, sokszor csípős humorukat tárják a nézők elé. Mert nézők 
már vannak. A Magyar Nemzeti Galéria Privát labirintusok című kiállításán, munkáikat össze
csengéseik okán, elismert kortárs művészek képeivel párhuzamba állítva, a rajzokból immár 
harmadszorra rendezett jótékonysági árverésen, és mostantól ezeken a sálakon is.
A tétel bevételének kedvezményezettje a Mosoly Otthon Alapítvány művészetterápiás programja.

59. Ecsetvonásos váza 
magasság 38cm, szélesség 13cm 
Kikiáltási ár: 18.000 Ft

Japános minimalizmus, s közben tematikánknak való maximális megfelelés! Aukciónkra olyan 
tételeket kutattunk fel, melyekben egyesül a minőségi tárgytervezés és a művészeti inspiráció – 
ez tökéletesen valósult meg ebben az egyetlen, kézzel húzott ecsetvonással díszített vázában. 
A letisztult tárgyra nézve Hencze Tamás gesztusfestményei joggal juthatnak eszünkbe.
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60. Konyhánk tánca e szalagfüles tálca
Koralevics Rita PAPERUP kollekció
újrahasznosított papír, tapétaragasztó, pigment, selyemfényű lakk, gurtni
Méret: 7 × d50cm
Kikiáltási ár: 7.000 Ft

Koralevics legújabb, PAPERUP kollekciójáról pár oldallal korábban már olvashattak. A sziszte
matikusan kikísérletezett alapanyagból tervezői jóízléssel készült darabok egy használatitárgy 
család tagjai. Funkcionálisak és szépek, elsősorban azért, mert az újrahasznosuló papír rostos  
anyagszerűsége úgy, ahogy van érvényesülhet, megmutathatja kicsit ipari esztétikáját.  
A szalagfül, avagy gurtni, telitalálat párosítás, remélem, ezzel elindul a szombati, ágyba hozott 
reggelik nagy korszaka.

61. Négyzetes Herendi tál piros vonallal
magasság 10cm, szélesség 27cm 
Kikiáltási ár: 7.000 Ft

Ezt a Herendi kínálótálat minimalista eleganciája okán választottam az anyagba, és mert csu
pán egyetlen piros vonal díszíti a fehér alapot, Kassák Lajos 1926os Tisztaság című könyvének 
borítója jutott eszembe. 
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63. Éva almája láncon
hosszúság 41cm 
Kikiáltási ár: 1.500 Ft

Az Amerikában élő, svéd Claes Oldenburg (1929) a popart egyik főalakja. Óriásira nagyított  
installációin hétköznapi tárgyak új potenciáljai kelnek életre, egy tál sültkrumpli, tollaslabda, 
mokkáskanál és pecsét, váratlan városrészekben és méretekben bukkanhatnak elénk.  
Almacsutka szobra például az Israel Múzeum kertjében magasodik a látogatók fölé.  

62. LOVE, láncon
hosszúság 30cm 
Kikiáltási ár: 1.500 Ft

Kevés olyan négy betű van, ami ekkora karriert futott be a művészetben. Robert Indiana  
eredetileg a MoMA karácsonyi üdvözlőkártyájának készítette 1964ben, azóta a mű ikonná vált. 
Népszerű volt bélyegen, született belőle több szobor is, New Yorkban a Sixth Avenuen szolgál 
szinte minden arrajáró fotótémájául. Több amerikai és európai város mellett Jeruzsálemben is  
áll egy szobor, héber betűkkel. Egy négyméteres LOVEszobor 2011 tavaszán 100 millió forintért kelt 
el árverésen. Ennél persze sokkal kedvezőbben lehet hozzájutni ehhez a lánchoz, ami ékesen 
bizonyítja, inspiráló hatása öt évtized alatt sem csökkent. 
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64. Ősi minták, törzsi jelleg – Gorka Géza-váza
magasság 14cm, szélesség 10cm 
Kikiáltási ár: 14.000 Ft

A magyar kerámiaművészetet Gorka Géza újította meg és emelte európai színvonalra. Vaszary János 
előadásain, az Akadémián megjegyzi az alaptételt; a szép a használhatósággal ötvözve jóízlésre 
nevelheti a tömeget. Ő nyeri az 1958as brüsszeli világkiállítás nagydíját, a szempontoknak – anyag
szerűség, mesterségbeli felkészültség, közérthetőség, művészi szépség, nemzeti sajátosság és 
használhatóság – egész életműve eleget tesz. Ősi, népi gyökerekből indul és emeli be a mezopotá
miai, egyiptomi, perzsa művészet formáit, ezeket az európai hagyománnyal ötvözve. Azért e vázát 
gondoltam ide, mert ősi, törzsi jellege rokonságot mutat két totálisan más műfajban és korszakban 
alkotó művész munkáival. Ujj Zsuzsi hatvanas évekbeli, a Tate Modernben nemrég kiállított fotójával 
és a nyolcvanas évek street artjából sztárrá növő amerikai Keith Haring aktportréjával. 

65. Dodó domborműves doboza      
hosszúság 9cm, szélesség 23cm 
Kikiáltási ár: 2.000 Ft

A Tungsram gyár és tervező művészeinek kapcsolata nagy hagyományú. A Muchánál Párizsban 
tanult Faragó Géza, Káldor László, a Bortnyiktanítvány Macskássy Gyula szellemes plakátjai, 
grafikái, bélyegei sokat tettek a márka ismertségéért. 1950től a reklámszakmában Dodóként 
ismert legenda, Bartha Rezső vitte a propagandaosztályt, Tungsram termékekkel gyereknaptá
rakon, kifestőkön, könyveken, ajándéktárgyakon találkozott a közönség. A modern, lerakóasz
talformájú, domborművel díszített doboz ez utóbbi kategória, a Tembléma karcsú, letisztult 
logója pedig Sós László – Kemény Éva grafikus művészházaspár munkája.



66 67

66. Ujj Zsuzsi: Cím nélkül (Jajcica)
hosszúság 42cm, szélesség 32cm 
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Ujj Zsuzsi nemcsak a Csókolom együttes énekesnője és dalszövegírója, hanem költő, a 80as, 
90es évek egyre jobban divatba jövő időszakának emblematikus nőalakja, aki titkos, de fotókon 
megörökített performanszaival már egészen Londonig, a Tate Modernig jutott. Áprilisban sze
repelt ott testfestős fotósorozatának egy darabjával, olyan nevek között, mint Yves Klein vagy 
Cindy Sherman. Fotóstársa és akkori pasija képünkön azt az eseményt örökíti meg, amint  
Zsuzsi saját testét használja vászon helyett. és ahogyan kifesti a testet, azzal pont azokat  
az alapvető kérdéseket feszegeti, amik a művészeket, köztük őt, mint nőt, a leginkább foglal
koztatják. Szerelem, nőiség, halandóság, a test romlása és a női szerep változása – mindezt  
a legszemélyesebb, mégis elidegenítő módon tárja elénk. Eközben olyan alapvető mintákhoz 
nyúl vissza, mint amihez például Keith Haring is: a bennszülöttek testfestő rítusaihoz, visszatér
ve ezzel a művészet alapvető mágikus funkcióihoz. A sorozat itt látható darabján éppen magyar 
vampként tűnik fel, aki még a Jaj cicán nőtt föl, de már a 80as évek önsorsrontásra hívogató 
légkörében alkotott.  (tt)

67. Hosszú hajú lányok párban
Hollóházi porcelán
magasság 19cm, szélesség 19cm 
Kikiáltási ár: 8.500 Ft

Mindenki simizett/csirizett kiskorában az iskolában, ketten, keresztbe kinyújtott kézzel pörögve 
az iskolai kertben, ahogy ez a két lány, szépen díszített miniruhákban, a lendülettől hátrarepülő 
copffal. A játék lényege a bizalom, hogy megtart a másik, különben nekivágódunk a betonkorlát
nak. Marina Abramović életét tette bizalommal munka/élettársa Ulay kezébe, egy, a szoborhoz 
hasonló pózban. A megfeszített íjat és a nyilat is erősen, pontosan kellett tartani, ha hibáznak,  
az Marina szívébe fúródik. Nem hibáztak, ahogy a lányok is örökre bizalommal tartják egymást.
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68. Lamotius halai
magasság 36cm, szélesség 13cm 
Kikiáltási ár: 26.000 Ft

Formosa: ez a felirat szerepel vázánkon, és talán kevesen tudják, hogy a portugálok, amikor  
még gyarmatbirodalmukat építgették, Tajvant hívták Formosának. A vázát díszítő halakat  
pedig a sziget egykori kormányzója, a kalandos életű Isaac Johannes Lamotius örökítette 
meg rajzfüzetében, amit ma már a párizsi Természettudományi Múzeum őriz. A tajvani vizek 
csodálatos élővilága elevenedik meg előttünk, ha ezt a vázát nézzük. Az már csak a külön  
érdekes ötlet, hogy halak úszkáljanak egy olyan tárgyon, amiben víz van, avagy tajvani hal  
fürdik fekete tóban.  (tt)

69. Gyere herceg dobozka
magasság 9cm, szélesség 10cm 
Kikiáltási ár: 8.000 Ft

Cukorka vagy kincstartó dobozkánk kortárs darab, de békákat számos múlt századi szobrásznőnk 
munkáján látni. Az 1867ben született Kövesházi Kalmár Elza például szeretettel formázta és 
alkalmazta őket. Szerteágazó munkássága során készített grafikákat, iparművészeti tárgyakat, 
majolika és kőszobrokat, sőt színházi díszleteket is. Munkáit a Wiener Werkstätte és a Herendi 
porcelángyár is gyártotta. A békafigurák csókkal vágyteljesítők, ezt régóta tudjuk, Elza az  
1937es párizsi világkiállításon ezüstérmet kapott! Én szóltam.



1. A Wincom Kereskedelmi Betéti Társaság mint Árverési Ház az árverést – az árvereztetők megbí
zásából mint kereskedelmi képviselő – szervezi, rendezi és vezeti. Az árvereztetők által átadott tételek  
a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy kataló
gusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással  
teszik meg ajánlatukat. 

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb 
árajánlatot teszi.

3.  Az Árverési Ház mint kereskedelmi képviselő az árvereztető – megbízó – nevében és képviseletében, 
annak teljes körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során  
legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére.  
Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre. 

4. A vevő a leütési ár 20%át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik fizetni. Amennyiben 
a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A keres
kedelmi képviselő biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt 
az árverés időpontjától számított 5 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidő
ben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig az árve
reztetőnél a teljes vételárat nem rendezi, az Árverési Ház az adásvételi szerződéstől elállhat.  
Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza.

5. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni, melynek összege  
a leütési ár 20%a. A közvetítői díj az áfát tartalmazza.

6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját 
költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi képviselő nem felel a tárgy  
sérüléséért. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően felszólítás ellenére a megbízás tárgyát 
nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon  
értékesíti – a költségei levonását követően –, a fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

7. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szer
felett magas vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 

8. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden tárgy megtekinthető. 

9. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek 
saját maguknak kell  az árverést megelőzően  meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, 
hogy azok megfelelneke a katalógus leírásának. 

10. A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban 
kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. 

11. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. A leütési vételár az árverési 
vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési leütési vételárért az Árverési Ház  
felelősséggel nem tartozik. Az Árverési Ház nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanazt az árverési 
tételt azonos áron a későbbiek során újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza.

12. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől. 

13. Adatvédelem: az árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Árverési Ház harmadik személy 
részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra. Az Árverési Ház a felvett 
személyes adatokat az árverést követően haladéktalanul törli nyilvántartásából, kivéve az adott árverési 
tárgy vevőjének adatait, amennyiben az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve ha azt  
a törvény előírja.

információk a vásárlók számára
Az aukción történő licitálás személyesen vagy kereskedelmi megbízott útján történhet az alábbi  
szabályok szerint.

1. Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek.  
A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban  
az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával 
ütöttee le a tételt. Kérjük bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön 
kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával 
gyűjtjük, melyet a licitálása befejezése után egy alkalommal rendezhet.

2. Amennyiben vevőként személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az Ön által adott meg
bízás alapján, a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi 
megbízást emailben (artlovesdesign@norawinkler.com), valamint a kiállítás ideje alatt a helyszínen, 
illetve faxon (+3612750662es faxszámon) fogadunk el. A tételt a többi licit függvényében a lehető 
legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük 
előnyben. Kérjük azt az összeget határozza meg, amelyet – személyes részvétel esetén – megadna a tárgyért. 

3. Vételi megbízás esetén a meghatározott összeg 20%a előlegképpen készpénzben vagy átutalással 
fizetendő (az összegnek az aukciót megelőzően jóváírásra kell kerülnie), amiről a megbízó fél átvételi 
elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy  
az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, akkor a megbízó az árverés után az előleget – a vételi 
megbízás elismervényének ellenében – levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a megbízás sikeres,  
az előlegből a vételár 20%a foglalónak tekintendő.

4. A vételár kiegyenlítése készpénzben az árverés helyszínén vagy a Wincom Kereskedelmi Betéti Társaság 
OTP Banknál vezetett 1171200420148821 számú bankszámlájára történő átutalással történhet.

5. Az aukción a következő licitlépcsők szerint folyik a leütési ár meghatározása:

Licitemelkedés összege (Ft):
1.000től 2.000ig: 100
2.000től 5.000ig: 200
5.000től 10.000ig: 500
10.000től 20.000ig: 1.000
20.000től 50.000ig 2.000
50.000től 100.000ig: 5.000
100.000tól 200.000ig: 10.000
200.000tól 500.000ig: 20.000
500.000tól 1.000.000ig: 50.000

Általános aukciós feltételek


