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Fogd a Kezem Alapítvány: Előszó

A pécsi Fogd a Kezem Alapítvány alapítása óta, közel 30 éve fontos feladatának tekinti az
intellektuális akadályozottsággal élők integrációját, a többségi társadalom érzékenyítését.
A 2000-es évek óta törekszünk a különböző művészeti ágak bevonására a nappali
ellátásba. A kezdetben fejlesztési céllal, majd a foglalkoztatást nyújtó műhelyekben is
megjelenő folyamat ugyan sok változáson esett át az elmúlt évtizedben, azonban az ilyen
irányú elköteleződésünk sohasem változott.
Így a 2010-es évektől a Fiatalok alkotó tevékenységére egyre inkább a művészi
értékteremtés oldaláról tekintünk, terápiás és integrációs eszközként egyaránt
alkalmazzuk. Ennek hatására számtalan kollaborációban és projektben veszünk részt
annak érdekében, hogy minél több korosztályhoz jussunk el a közös munka kapcsán.
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Varga Kitti: Bevezetés

2010-ben a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programsorozat által életre hívott Szín-
Terek alkotótábor keretein belül dolgozhattak először együtt az Alapítvány és a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatói, amelyet két évvel később  – 2012
nyarán – 3 különböző workshop követett. A 2013/2014-es tanévben két szemeszteres
Empower! – integrált szabadegyetemet szerveztünk a Fiatalokat nevelő szülők,
szakterületen dolgozó szakemberek, érdeklődők, illetve a Pécsi Tudományegyetem
hallgatói és oktatói számára. Ezen tapasztalatok mentén kezdődött az akkori
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ (azóta NFSZK) pályázati támogatásával
2015 szeptemberében az Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának
közös munkája, az Art Brut! – integrált művészeti szeminárium Dr. habil Hegyi Csaba
egyetemi docens és Zsin Bence festőművész doktorandusz irányításával.
De mi is az az art brut? Az art brut-ot, azaz a durva, nyers művészetet – amely az
outsider art irányzat egyik ága – Jean Dubuffet nevezte először így az 1940-es években.
Őt elsősorban a falfirkák és a plakátokkal teleragasztott párizsi falak ihlették. Sajátos
technikával alkotott közel 15 évig: vastag, földből, homokból, festékből és más ismeretlen
anyagból alapot tépett, hogy tapintható, domborműszerű felületet nyerjen: olyat, mint a
kiszikkadt föld vagy a hámló fal. Az alapra vonalakat karcolt, amelyek alakokká álltak
össze. A művészeti stílus a pszichésen sérültek, intellektuális akadályozottsággal élők, a
perifériára szorult ismeretlenek, a  naivak, a  rabok, a gyermekek és részben a
"primitívek" képzőművészeti munkáinak összefoglalására használatos, amely során a
hangsúly a spontán önkifejezésen van. Ennek megfelelően az eredeti tervek szerint két
szemeszteren át tartó szabadon választható szeminárium célja a felnőtt intellektuális
akadályozottsággal élő alkotók, illetve az osztatlan képzőművész szakok (a
Képzőművészeti Intézet és a Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet bármely szakos)
hallgatói közötti kapcsolatkeresés, az élmény alapú és hatékony integrációra törekvés a
művészet,  a közös alkotás és ennek a nagyközönség felé történő bemutatása által.  Azaz
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elvárások nélküli alkotás olyan közegben, amely maradandó nyomot hagy a résztvevők
személyes és szakmai életében. Célja továbbá az is, hogy segítse a Fiatalokat a személyes
fejlődésben a felelősségvállalás és feladataik, céljaik, cselekedeteik tervezése által. A
szemináriumokon olyan emberekkel találkozhatnak, akik számukra ismeretlen réteget
jelentenek, míg az egyetemisták az elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatot
szerezhetnek egy számukra új területen. Így ez egy két irányból induló kezdeményezés a
sztereotípiák, előítéletek vagy akár a kisebbrendűség érzésének csökkentésére.
Az első félévben 11 hallgatóval és 5 Fiatallal induló Art Brut! kurzus azonban nem ért
véget a pályázat lezárásával 2016-ban. Az elmúlt négy évben összesen 54 hallgató vett
rajta részt, közülük  32-en legalább kétszer vették fel a kurzust, így  2020
szeptemberében már kilencedik féléve kezdhetik meg a közös munkát a hallgatók és a
Fiatalok. A Fiatalok legfőbb motivációja, hogy kéthetente pár órára kiszakadjanak a
mindennapokból, s csak az alkotásra koncentráljanak, miközben új technikákkal és
emberekkel ismerkedhetnek meg. 
Az elmúlt években számos közös projekten dolgoztak együtt: 2017. március 9-én
tartották a Magadról nem akarsz beszélni? című, Kiss Tibor Noé által írt színdarab
ősbemutatóját a Művészetek és Irodalom Házában. A pécsi Keret Alkotó Csoport
Alapítvánnyal,  a Számá dă Noj – Vigyázz Reánk! Egyesülettel, a  Pécsi Református Kollégi-
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um  Gimnáziumának  diákjaival közreműködve, valamit a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karával közösen hozták létre a darabot. A romák és akadályozottsággal élők
bevonásával készült projekt célja a fiatal korosztály színházi nevelése az előadóművészet
által, a társadalmi integráció kapcsán a kisebbségi csoportok rétegkultúrájának és
integrációs problémáinak bemutatása. A szemináriumok keretein belül tervezték meg,
majd egy intenzív nyári alkotóhét során készült el az előadás díszlete. A darabot azóta is
folyamatosan játszák, eddig több mint 20 alkalommal állították színpadra különböző
iskolákban, kulturális intézményekben.
Ezt követően a Ludwig Múzeum és a Collaborative Arts Partnership Programme -
Művészeti Együttműködési Program keretein belül készült el Zsin Bence Úszó ház - A
világgá ment háza, amelyet az alapítvány Fiataljai, hátrányos helyzetű általános iskolások,
leendő képzőművészek, egyetemi hallgatók és oktatók közösen terveztek és építettek
meg, majd egy június esti program keretében beúsztatták a Rücker-aknai tó közepére.  A
mű középpontjában egy ház áll, amely egy nap elindul világgá, fénylő palotaként
vándorol az est sötétjében, falain pedig árnyjáték elevenedik meg, amelyen keresztül
elmeséli saját történetét. A világgá ment ház végül egy tó közepén találja meg helyét,
otthonát. Ennek a projektnek a lezárása a Közös Ügyeink – Együttműködésen alapuló
művészeti projektek című kiállítás, amely 2018. január 30. és 2018. március 18. között
volt  megtekinthető  a  budapesti Ludwig Múzeum  –  Kortárs Művészeti Múzeumban.   A
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résztvevő és kiállított hét projekt célja a művészek társadalmi szerepvállalásának
erősítése, valamint a résztvevők életminőségének javítása volt. A művészi
alkotófolyamatba bevont közreműködők saját kreativitásukat megélve kerestek
megoldást egy-egy társadalmi problémára, megtapasztalva a közösség támogató erejét a
közös munka során. 
A közösen szervezett 2019-es nyári művésztelep és az addigi hét félév alkotásaiból 2019.
december 3-án nyílt kiállítás Szeminárium címmel a budapesti Átkelő Galériában, amely
célja pedig egy olyan anyag bemutatása, amely őrzi és kifejezi azt a szellemi közeget,
amelyből az alkotások megszületnek.
Ez  a kötet ennek a kiállításnak és az  elmúlt négy év közös munkájának az összegzése. A
továbbiakban két szubjektív beszámolót olvashatnak: a kurzus vezetője, Dr. habl. Hegyi
Csaba összefoglalása arról szól, hogy milyen előzetes elvárásai voltak a kurzussal
kapcsolatban, illetve a diákok milyen motivációkkal érkeztek, milyen hatást gyakorolt
későbbi munkájukra a szeminárium. Zsin Bence, doktorandusz pedig azt boncolgatja,
hogyan élhetők és érthetők meg ezek a találkozások, s hogyan jöhet létre a megértés a
különböző helyzetű résztvevők között.
S hogy hova tovább? Ugyan a Fiatalok számára elsősorban az alkotói élmény a fontos
ezeken az alkalmakon, mégis szeretnénk, ha nem csak a raktárainknak készülnének ezek
az alkotások. Ezért rövidtávú terveink között szerepel,  hogy egy alapítványi webshopban
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értékesítsük a létrehozott műveket. Ennél távolibb és ambiciózusabb álmunk, hogy
néhány tehetséges Fiatalunk alkotótevékenysége tehetséggondozás keretein belül
további figyelmet kapva, alkotásaikat megfelelően menedzselve olyan feltételeket
teremtsünk, amely számukra is értékelhető jövedelmet és önállóságot hozhat.  Ehhez
hasonló, az egyetemmel kialakult közös nagyobb álom, hogy az együttműködést
szorosabbra fűzve, az intellektuális akadályozottsággal élőknek is lehetőségük legyen
vendéghallgatóként részt venni az egyetemi képzésben. Így a tehetséges Fiatalok is
kibontakozhatnának a számukra olyan fontos területeken.
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Dr. habil. Hegyi Csaba: Visszatekintés 

Öt évvel ezelőtt 2015 szeptemberében, már a pécsi Fogd a Kezem Alapítvány és a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának korábbi kapcsolataira alapozva kezdődött el az
Art Brut! integrált művészeti szeminárium 11 festő- és szobrászművész szakos hallgató
részvételével. Az eredeti elképzelés, célkitűzés az Alapítvány oldaláról az volt, hogy a
támogatott, alkotókedvvel rendelkező résztvevők egy számukra ismeretlen, de befogadó
és inspiráló közegben dolgozhassanak, tanulhassanak nem utolsó sorban azért, hogy
ezen alkalmakkal is olyan élményekkel gazdagodhassanak, amely derűsebbé teheti
mindennapjaikat, hogy olyan személyes kapcsolatok is létrejöhessenek, amelyek e nélkül
nem valósulhatnának meg. A Művészeti Kar osztatlan képzőművész mesterszakjain
pedig folyamatosan felmerült a szükség és az igény olyan szabadon választható
gyakorlatok meghirdetésére, amelyek a művészet tágabb környezetét, szubkulturális
jelenségeit, illetve ősi forrásait, történeti és személyes eredeteit is ismertetik, gyakorolják
és kutatják. Vagyis az együttműködő felek céljai reményre adtak okot, hogy egy gyakorlati
foglalkozás keretében, megkísérelhessük a közös munkát.
Öt év elteltével bátran mondhatom, hogy messze meghaladta a kurzus sikere a kezdeti
várakozásainkat. Az indulástól kezdve a hallgatók igénye tartós, sőt folyamatos; félévről
félévre, a kurzus meghirdetésének napján betelik a létszám, miközben több kitartóan
várakozó tanítvány is akad.
A hallgatói motiváció sokrétű. Mindenekelőtt sok jelentkező önismeret révén sejti, hogy
az alkotói szándékának legbelsőbb, ekképpen legrejtettebb kiindulópontjait keresve lesz
képes eredeti művészet gyakorlására. Sok esetben a munka során kialakuló
beszélgetésekből kiderül, hogy több hallgató családi érintettség révén választja a
foglalkozást. Többen a saját alkotótevékenységükben ismerik föl az art brut művészet
jellegzetességeit, és akad olyan is, akit éppen az ismeretlenség, a kíváncsiság vonz.
Előfordul az is, hogy valaki az első foglalkozást követően leadja kurzust, és nem egy
hallgató többször, akár  hat  egymást  követő félévben is fölveszi azt. Ma már a választás-

9.



ban fontos összetevő lehet a szeminárium jó híre is.
A foglalkozások mellett számos társrendezvényt valósítottunk meg: színdarabokhoz
terveztünk és építettünk díszleteket, művésztelepeket és kiállításokat szerveztünk a
hallgatók és az Alapítvány tagjainak részvételével.
Az elnevezést, a francia art brut kifejezést a szeminárium résztvevőinek, az intellektuális
akadályozottsággal élők alkotó tevékenységének bevonásával, a hallgatók és műveik
jelenlétével, illetve minden ezirányú történeti ismerettel tudjuk hitelessé tenni. Noha az
art brut elsősorban a pszichés zavarokkal élők művészetét helyezi a középpontba,
forrása még a gyerekfestészet, vagy akár minden olyan művészeti intenció is, amelynek
lényegében, középpontjában, a legegyszerűbben fogalmazva, egy belső késztetés áll.
Az art burt megismerése, sokrétű tájékozódást, utat tud javasolni festőművész szakos
hallgatóinknak. A kurzus résztvevőinek festészeti gyakorlatában, sok esetben
diplomamunkájában és így későbbi alkotótevékenységében is az art brut elméleti és
gyakorlati ismereteinek a megerősítő hatását lehet fölfedezni. A legjobb példák erre:
Csatlós Kitti, Mothokgo Ronald, Novák Kata, Szöllősi Gábor és Tumpek Dóra festőművészek.
Többen vagy kifejezetten a foglalkozások tapasztalataira, vagy részben az art brut
ismeretekre alapozva szakdolgozatuk témáját, kutatásaik tárgyát is ennek köszönhetően
találták meg: Csapai Zsófia: Művészi kreativitás és lelki konfliktusok az art brut szellemében
alkotó művészek körében vagy Kostyik Dominika: A második arc? című dolgozatok
festőművész szakon.
Biztosak lehetünk abban, hogy több hallgatóra a kurzus megerősítő hatást gyakorol,
hogy a tanárképzést is elvégezzék, illetve több résztvevő ezen motivációk alapján
végezték el Karunkon, a Művészetterápia szakirányú továbbképzést is (Csapai Zsófia és
Khoór Viola).
A szeminárium pedagógiai gyakorlatot tud biztosítani olyan doktorandusz hallgatóknak,
akiknek kutatási területe ezzel összefüggésbe hozható. Tóth Eszter, a Pécsi
Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszaként, előadásokkal
teljesítette doktoranduszi pedagógiai gyakorlatát a kurzus keretein belül. Zsin Bence
festőművész  számára a doktori  képzés  felvételi tervében és jelenlegi kutatási tervében, 
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doktori programjában is jelentős szerepet játszik a szeminárium és a szakmai kapcsolat
az Alapítvánnyal. A Kar Művészeti Doktori Iskolájának doktoranduszaként aktív oktatói,
pedagógiai gyakorlattal is részt vesz a munkában. Az elmúlt három évben doktori
programjának is inspirálója volt, miként tervezett disszertációjának is része mindaz a
tapasztalat, amely az együttműködés révén is alakította, alakítja a várható kutatási
eredményeit.  Kurzusunk ezen kívül része a Pécsi Tudományegyetem ”Befogadó Egyetem"
elnevezésű projektnek, habár a Fogd A Kezem Alapítvány által delegáltak egyetemi
integrációja nem célja a programnak, a szemináriumon résztvevő hallgatók
érzékenyítése fontos feladata az Art Brut! integrált művészeti szemináriumnak.
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Zsin Bence: Art Brut! integrált szeminárium

Amikor az Art Brut! szeminárium tanulságát vizsgáljuk, fontos szem előtt tartani a
kurzusnak azt a specifikumát, hogy a résztvevő hallgatók két egymástól eltérő „világból”
érkeznek. Bár egyéniségüknél fogva személyenként is más és más látásmód jellemzi
őket, a Fogd A Kezem Alapítvány Fiataljai és az egyetemista hallgatók szemszögéből
különböző tanulságok vonhatók le, mint ahogy különbözhetnek a célok és az
eredmények is. A kurzuson tehát találkozások történnek meg újra és újra, s a távolság –
amelyet a különbözőség szül – minden találkozás során önvizsgálat alá kerül.
Minden különbözőség ellenére azonban létezik közös metszéspont, amely átélhető. Ez a
közös metszéspont az együtt alkotás élményéből fakad. Mint ahogyan az a tapasztalat,
hogy az egymástól tanulás lehetősége nem kötődik szakmai vagy társadalmi pozícióhoz,
sem értelmi vagy fizikális feltételekhez. 
A kérdés abban rejlik, mire tanít minket a másik jelenléte, és képesek vagyunk-e meglátni
ezt a lehetőséget?   A kurzus egyik meghatározó élménye, hogy az Alapítványtól érkező
résztvevőknél nem jelentkeznek olyan korlátoló tényezőként azok a gátlások, amelyek
sok esetben az alkotásba való elmélyülés útjában állnak. A kurzus során láthatjuk azt a
felszabadult, elvárásoktól mentes alkotói jelenlétet, amelyre sok esetben
mindannyiunknak szüksége lenne, és amely az őszinte és felszabadult gesztusok
létrehozásának alapfeltétele. 
Ennek az állapotnak a közegéből születnek azok az alkotások, amelyeket szemlélve már
megszűnnek a kategóriák, amelyek különállóságunkat fenntartják. Az Art Brut!
szeminárium fókuszba emeli a részlegességet, a nem értést, a mentális és fizikai
korlátokat, hogy a résztvevők a művészeti alkotás mentén tapasztalhassák meg azok
önmagukban történő felszámolhatóságát.
Azt gondolom, hogy az Art Brut! szeminárium hatását három póluson, egymástól nem
független csatornán keresztül érdemes vizsgálni. Fontos megjegyezni, hogy ezeket nem
minden résztvevő éli át vagy értelmezi egyenlő mértékben. De hát hogyan is lehetne ele- 
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mezni sok éve tartó baráti kapcsolatokat és azt, ahogyan megszületik az alkotás; vagy
magát az örömöt és bánatot, amely ebben rejlik? Hogyan is lehetne kategorizálni és
társadalmi csoportok skatulyáiba helyezni őket/magunkat? Na tessék, itt van ez a
„társadalmi” zsákutca, éppen ez az, amely talán egyedül így kerülhető ki, oldható fel -
bennem legalább is - a közös alkotás pillanataiban. Ha őszinték akarunk lenni, annyiféle
megközelítés létezik, ahányan felvették a kurzust a négy év során. Hiszen mindezek
átélése, a résztvevőkben megvalósuló folyamat, nem magától értetődő.
Ez tehát az első megközelítés, a találkozás, a megismerés és a megértés létélménye.
Mindennek pátosztól mentes realitását pedig a korlátjaink, a megfogyatkozott
képességeink nyilvánvalósága adja. 
A második megközelítési lehetőség annak vizsgálata, hogy miért volt fontos a modern
művészet számára az art brut művészet ihlető erejű kifejezésmódját a saját gyakorlatába
feloldani? Mit adhat ennek tükrében egy egyetemista művésznövendéknek egy olyan
szituáció, ahol ennek megjelenési formáit a legközvetlenebbül tapasztalhatja meg. Ez a
megközelítés elsősorban a festészeti folyamatok szempontjából elemzi az
eredményeket. Hiszen Jean Dubuffet (1901-1985), a szürrealisták és megannyi alkotó,
mint inspirációt rejtő jelenség tekintettek a marginális művészet formáira, ám a kortárs
művészet sem mentes ettől az attitűdtől. Az improvizáció lehetősége szorosan összefügg
a gátlásoktól mentes, mégis elmélyült alkotói gyakorlatokkal. Ennek számos példáját
láthatjuk, mint ahogy maga az art brut vagy outsider art is számos megnyilvánulási
formával rendelkezik. A marginális művészet, mint mély kút tűnik fel az egyetemes
művészeten belül – és bár mostanra fontos és jellegzetes helyet foglalt el magának a
művészettörténeti és kortárs művészeti diskurzusban, a róla való gondolkodás és
értelmezés – önmaga természeténél fogva – megmaradt mély és kiismerhetetlen
forrásnak. Ez a természet abban rejlik, hogy az alkotók különböző okoknál fogva nem
rendelkeznek számos készséggel, és mintegy azok terheitől mentesen, annál inkább és
végletesen rendelkeznek a belső önkifejezés nyers lehetőségével. Ugyanakkor, mint
ahogy ezek a jellemzők senkire sem lehetnek maradéktalanul igazak, azt gondolom,
semelyik alkotó sem lehet maradéktalanul mentes tőlük. Ennek az állapotnak a megköze-
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lítésében viszont fontos tanulságokhoz vezethet az ilyen típusú alkotók megismerése, a
velük való közös alkotás.
Az a mélység, amelyből az eredeti értelemben vett art brut alkotások születnek, tehát
nem pusztán az outsider alkotók sajátja, csak éppen az ő művészetükben jelenik meg a
kultúrától való szélsőséges védtelenségben, nyersen és elemi formában. Mint ahogyan
ezeknek az alkotóknak a személyes életük is sokkal mélyebb fokú védtelenségben és
sebezhetőségben valósul meg.
A harmadik értelmezési tartomány a kapcsolatművészet, a relációesztétika
szemszögéből vizsgálja a kurzus folyamatait. Ez az a szellemiség, amelyből a 90-es évek
során (bár nyilván nem előzményektől mentesen) tisztán artikulálódik a közösségi vagy
együttműködésen alapuló művészet. Ezeknek a művészeti gyakorlatoknak központi
eleme a különböző társadalmi csoportok között fennálló távolságok áthidalására tett
kísérlet.
Az Art Brut! szeminárium nem művészeti projekt, viszont véleményem szerint
szellemiségéből kifolyólag közelebb viszi a hallgatókat egy olyan párbeszéd létrejöttéhez,
amely mentén a résztvevők otthonosabban mozoghatnak egy később megvalósuló
kapcsolatművészeti folyamat tereiben. Akár mint annak létrehozói.

„A művészet egy sajátos társas lét megvalósulásának helye.” 

Az alábbi Nicolas Bourriad idézet – azt gondolom – kétségtelenül igazolást nyer az Art
Brut! integrált szeminárium tapasztalatai mentén. Maga a kurzus megteremti annak
légkörét és körülményeit, hogy ez a társas lét váljon a művészeti munka lényegi és
központi elemévé.
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Az Art Brut! integrált szeminárium résztvevői 2015-2020

Bagó Alexandra
Bakonyi Zita
Bogdán Éva

Boldizsár- A Rebeka
Csapai Zsófia
Csatlós Kitti

Cseresnyési Balázs
Egresi Barbara

Fehér Anita
Fórizs Fanni

Gaál Alexandra
Gál Janka

Görbe Dániel
Grell Boglárka
Hartung Fanni
Hegedűs Ádám

Hoffmann Delilla
Horváth Emőke

Horváth Judit
Ivanova Liliána

Juhász Villő Szilvia
Kajtár Dávid

Keszerice Réka

Németh Krisztina
Novák Kata
Pap Erika

Péntek Nóra
Pertics Flóra

Pozsgai Eszter
Románovits Gabriella

Rónai Lívia Ilona
Schmidt Tamás

Sinka Márk Menyhért
Szabó J. Tamás
Szabó Margit

Szakács Rebeka
Szalma Zsóka

Szeberényi Anna
Szente Flóra

Szöllősi Gábor
Takács Zsófia

Tóka Attila
Tóth Evelin

Tumpek Dóra
Vörös Iván

Khoór Viola
Király Olga

Kniezl Rebeka
Kóbor Zsóka

Kocsis Borbála
Kolompár Katalin

Kondor Martin
Kósa Doroti

Kostyik Dominika
Kovács Eszter

Kovács Nikoletta
Kozáry Eszter
Kulman Miklós

Laskai Tibor
Ligeti Borbála
Marosi Anna

Melkovics Dorina 
Mezei Krisztián

Molnár Boglárka
Molnos Noémi

Mothokgo Ronald
Nagy László
Nagy Márta
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Katalógus



Bagó Alexandra Nyár - 2019

70x50 cm
vegyes technika



Bagó Alexandra  Tél - 2019

100x80 cm
vegyes technika



Bakonyi Zita Cím nélkül - 2018

50x70 cm
akvarell, akril, vászon



Bakonyi Zita Cím nélkül - 2018

40x30 cm
akril, vászon



Bogdán Éva Delelő - 2018
 

30x30 cm
akril, vászon



Bogdán Éva Esti fények - 2018
 

18x24 cm
akril, vászon



Bogdán Éva Abakusz - 2019

30x40 cm
akril, vászon



Bogdán Éva Rozsda - 2019

30x40 cm
akril, vászon



Fehér Anita Tiszavirágok - 2019

21x29,7 cm
tempera, karton



Fehér Anita Pisztrángos         Mezőn
Virágkötő               Zaj

20x20 cm
akril, vászon



Fehér Anita Sorozat - 2020

40x30 cm
akril, vászon



Fórizs Fanni Cím nélkül - 2019

30x21 cm
zsírkréta, tempera



Gaál Alexandra Macskaszem - 2019

73x81,5 cm
olaj, akril, fa, tükör



Gaál Alexandra Fogas - 2019

40x50 cm
műanyag, olaj, vászon



Hegedűs Ádám Ady Endre út - 2019

95x60 cm
olaj, vászon



Hegedűs Ádám Nagyváros - 2020

35x40 cm
akril, vászon



Hoffmann Delilla Dombok - 2018

30x30 cm
vegyes technika



Hoffmann Delilla Cím nélkül - 2019

83x140 cm
vegyes technika



Hoffmann Delilla Cím nélkül - 2019

30x30 cm
vegyes technika



Horváth Emőke Pók - 2019

66,5x26,5 cm
zsríkréta, tempera, fa



Ivanova Liliána Kiáltás - 2018

24x18 cm
akril, vászon



Ivanova Liliána Ölelés - 2018

24x18 cm
akril, vászon



Ivanova Liliána Lovag és hercegnő - 2019

25x59 cm
akril, vászon



Ivanova Liliána Tavaszi szél - 2019

40x30 cm
akril, vászon



Ivanova Liliána Őszi vihar - 2019

40x30 cm
akril, vászon



Kajtár Dávid Lány - 2019

50x40 cm
akril, vászon



Keszerice Réka                    Virágok - 2018
 

24x18 cm
akril, vászon



Keszerice Réka                    Fák a tónál - 2018
 

24x18 cm
akril, vászon



Keszerice Réka                    Nagy piros - 2018
 

24x18 cm
akril, vászon



Keszerice Réka                    Mézeskalács - 2019
 

20x20 cm
akril, vászon



Cím nélkül - 2019

30x42 cm
vegyes technika, papír

Kniezl Rebeka



Kniezl Rebeka  Cím nélkül - 2019

30x42 cm
vegyes technika, papír



Kozáry Eszter Élek az esőben - 2019

30x50 cm
olaj, vászon



Laskai Tibor Ritmikus geometria - 2018

40x40 cm
vegyes technika



Laskai Tibor Önarckép - 2019

40x30 cm
akril, pasztell, vászon



Laskai Tibor Portrék - 2019

10x10 cm
pasztell, karton



Laskai Tibor Portrék - 2019

10x10 cm
pasztell, karton



Laskai Tibor Portrék - 2019

10x15 cm
pasztell, karton



Ligeti Borbála                    Lent a téren - 2017
 

70x50 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Lila hegyek - 2017
 

70x50 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála                    Lovas - 2018
 

30x40 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála                    Vízitündér - 2018

50x70 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála                    Csősz - 2018

24x30 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Kacsaúsztató - 2018

40x30 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Fa - 2018

30x40 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Tavasz - 2019

20x20 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Rózsaablak - 2019

20x30 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Hajnal - 2019

24x18 cm
akril, vászon



Ligeti Borbála Tóparton - 2019

20x30 cm
akril, vászon



Mezei Krisztián Cím nélkül - 2017

120x90 cm
akril, fa tábla



Molnár Boglárka Ritmusok - 2018

30x40 cm
olaj, vászon



Molnár Boglárka Formák - 2019

30x40 cm
vegyes technika



Molnos Noémi Tükör-kép - 2016

50x85 cm
olaj, karton



Nagy Márta Fényár - 2018

36x24 cm
tempera, vászon



Pertics Flóra Vázlat - 2015

59x42 cm
tus, papír



Pozsgai Eszter Cím nélkül - 2018

29,7x21 cm
tempera, karton



Pozsgai Eszter Szél - 2019

20x20 cm
akril, vászon



Pozsgai Eszter Vihar - 2019

24x18 cm
akril, vászon



Románovits Gabriella Cím nélkül - 2019

40x30 cm
zsírkréta, tempera



Sinka Márk Cím nélkül - 2018

30x40 cm
akril, vászon



Szabó Margit Minta - 2018

60x60 cm
akril, fa



Szalma Zsóka Szivárvány - 2019

150x50 cm
akril, vászon



Szalma Zsóka Cím nélkül - 2019 ; Nap - 2019

11x11 cm ; 9x9 cm
zsírkréta, tempera, papír



Szőlössi Gábor Portré - 2015

42x59 cm
pasztell, papír



Takács Zsófia Cím nélkül - 2019

50x40 cm
vegyes technika



Tóka Attila Cím nélkül - 2017

70x60 cm
tempera, vászon



Tóka Attila Cím nélkül - 2017

29,7x21 cm
akril, vászon



Tóka Attila  Rész - Egész - 2017

35x47 cm
akril, vászon



Tóka Attila Ötárbócos - 2017

179x146 cm
akril, vászon



Tóka Attila Kék ház - 2017

227x79 cm
akril, vászon



Tóka Attila Olvadás - 2017

78x67 cm
akril, vászon



Tóka Attila Izzik a galagonya - 2018

20x20 cm
akril, vászon



Tóka Attila Kárpit - 2018

20x20 cm
akril, vászon



Tóka Attila Panel - 2018

20x20 cm
akril, vászon



Tóka Attila Zöld dér - 2019

18x25 cm
akril, vászon



Tumpek Dóra Alakzatok 02. - 2018

50x70 cm
akril, farost



Tumpek Dóra Firka portré - 2019

13x21 cm
vegyes technika, papír



Tumpek Dóra Dadus - 2020

40x60 cm
akril, pasztell, karton



Tumpek Dóra Önarckép - 2020

30x50 cm
akril, farost



Vörös Iván Maszk - 2019

70x100 cm
olaj, vászon


