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10 év, 10 művész, 10 műalkotás 
10 éves a Transparency International Magyarország

Az aukciós kiállítás 2016. DECEMBER 7-ÉN 19.00-kor nyílik az A38 HAJÓN. A megnyitón beszédet mond 
GYÖRGY PÉTER, esztéta, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója.

Zene
DJ Shuriken
 
Az aukciós kiállítás 2016. DECEMBER 8-ÁN 10.00 és 20.00 között bárki számára megtekinthető 
az A38 Hajón. 

A Transparency International Magyarország jótékonysági aukciója 2016. DECEMBER 9-ÉN 19:30-kor lesz az 
A38 Hajón, a Korrupcióellenes Világnap alkalmából.

Az aukciót vezeti
Winkler Nóra
 
Minden egyes alkotás megvásárlásával a korrupció elleni küzdelmet támogathatja, mivel a művészekés a galériák az 
aukció bevételének 50%-át aTransparency International Magyarországnak ajánlják fel.  (Az alábbi árak nem tartalmazzák 
az ÁFÁ-t.)
 
A jótékonysági aukció regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát jelezze az 
emese.hortobagyi@transparency.hu email címen. 
 
Bővebb információ
www.transparency.hu/esemeny/szuletesnap
 
Kiállító művészek 
BAGLYAS ERIKA // BIRKÁS ÁKOS // BORSOS LŐRINC // BUKTA IMRE // EPERJESI ÁGNES // 
FELSMANN ISTVÁN // GRÓF FERENC // KASZÁS TAMÁS // NEMES CSABA // SZALAY PÉTER
 
Művészeti vezető 
Rechnitzer Zsófia / The Bazin Project

Projektvezető: 
Hortobágyi Emese / Transparency International Magyarország
 
Köszönet
acb Galéria / Galerie Eigen + Art / Inda Galéria / Kisterem / Knoll Gallery, Budapest
 

10 years, 10 artists, 10 works of art 
10th birthday of Transparency International Hungary 

 
The auction exhibition will open on DECEMBER 7, 2016, AT 7 P.M. on the A38 Ship. The opening will feature 
a speech given by aesthete PÉTER GYÖRGY, the director of the ELTE Institute for Art Theory and Media Studies.

Music
DJ Shuriken
   
The auction exhibition will be open to the public on DECEMBER 8, 2016, BETWEEN 10 A.M. and 8 P.M. 
on the A38 Ship.

CHARITY AUCTION

Transparency International Hungary’s charity auction to be held on DECEMBER 9, 2016, AT 7:30 P.M. 
on the A38 Ship, on the occasion of International Anti-Corruption Day.

Auction host
Nóra Winkler

By purchasing the works of art, you can support the fight against corruption, as the artists and the galleries 
will donate 50% of the auction proceeds to Transparency International Hungary. (The prices indicated below do 
not include VAT.)

Please RSPV your attendance at the auction at emese.hortobagyi@transparency.hu.

Additional information
https://transparency.hu/en/events/birthday/

Exhibiting artists
ERIKA BAGLYAS // ÁKOS BIRKÁS // LŐRINC BORSOS // IMRE BUKTA // ÁGNES EPERJESI // 
ISTVÁN FELSMANN  // FERENC GRÓF // TAMÁS KASZÁS // CSABA NEMES // PÉTER SZALAY
 
Art director
Zsófia Rechnitzer / The Bazin Project

Project manager: 
Emese Hortobágyi / Transparency International Hungary

Thanks to
acb Gallery / Galerie Eigen + Art / Inda Gallery / Kisterem / Knoll Gallery, Budapest 

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

AUKCIÓS KIÁLLÍTÁS AUCTION EXHIBITION



Művészet és politika 

Politikai művészet? – kérdezett vissza ismerősöm, amikor a minap büszkén újságoltam neki, hogy a Transparency 
International (TI) magyarországi fennállásának 10. évfordulója alkalmából kortárs képző- és iparművészeti kiállítást és 
aukciót szervezünk.
 
Politikai művészet – ízlelgessük a szókapcsolatot. A művészet lételeme a szabadság, a (párt)politika viszont sokszor a 
megosztásra, a manipulálásra, az árnyalatok eltüntetésére, az ideologikus igazodásra épül. „Az alkotás nem ismer kényszert 
– a művészet szabad”, ezek Wassily Kandinsky szavai, akinek a maga korában, a huszadik század első felében a kommunistákkal 
és a nácikkal is meggyűlt a baja. Életművét, miként a legtöbb igazi alkotó, a konformista és a diktatórikus törekvésekkel 
szemben hozta létre. A művészet zsigerből utasítja el a politikát a hatalommal azonosító gőgöt és elnyomást.
 
A politikának persze van egy nemesebb jelentése is, ez a közügyekben való részvétel. Ebben az értelemben mindenki politizál, 
aki egy kicsit is túltekint a saját életén, akinek nem mindegy, hogy milyen országban él, milyen értékek és normák mentén 
szerveződik a társadalom.
 
Az is politizál, aki a hazai állapotok kapcsán elgondolkodik azon, hogy miért ilyen nagyok az egyenlőtlenségek, miért írják 
felül sokszor a kapcsolatok a tudást és a teljesítményt, a nyugati felzárkózás helyett miért zárkózik be egyre inkább az ország, 
hová vezet a nacionalizmus és a provincializmus? Egyáltalán, van-e még közös platform, mondjuk például a tisztesség és 
a mindennapi korrektség, amely hidat ver a különböző hátterű és világlátású állampolgárok között? A minderről való 
gondolkodás, cselekvés, s alkotás is politizálásnak tekinthető.
 
A TI által felkért művészek ez utóbbi értelemben politizálnak. Arra kértünk tíz alkotót, hogy e születésnapon egy-egy 
művel reflektáljanak évtizedes munkánkra. A művészek több generációt képviselnek, egytől-egyig érzékenyek a társadalmi 
problémákra. Az aukcióra kiválasztott műveikben az elmúlt évek és évtizedek társadalmi és gazdasági folyamatait értelmezik, 
nemegyszer kellő iróniával. Az alkotók a TI által vallott értékeket jelenítik meg a képzőművészet nyelvén, például az 
átláthatóságot, az integritást, a szolidaritást vagy a demokráciát.
 
Az aukción értékesítendő művek leütési árának 50 százalékát a művészek a Transparency International számára ajánlották 
fel, ezúton is köszönjük nekik.
 
Kedves műkedvelő látogatók! Ha tetszenek a kiállított alkotások, vegyenek részt az aukción, ezzel is támogatva a munkánkat. 

Martin József Péter
ügyvezető igazgató

Art and politics 

“Political art?” – a friend of mine asked, when I recently told him or her proudly that we will hold an exhibition and auction 
of contemporary art on the occasion of Transparency International’s (TI) 10 years of operation in Hungary.
 
Political art – let us consider this phrase. The essence of art is freedom, while (party) politics is often built on divisiveness, 
manipulation, the elimination of gray areas, and ideological alignment. “There is no must in art, because art is free,” said 
Wassily Kandinsky, who in his own time in the first half of the 20th century had his problems with both the communists 
and the Nazis. He created his life’s work, as did most genuine artists, in opposition to conformist and dictatorial efforts. 
Art rejects from the gut the arrogance and oppression that equates politics with power.
 
Of course, politics also has a more noble meaning, which is the participation in public affairs. In this sense, everyone is 
political who looks just a bit beyond their own little life, who cares what kind of country we live in, and the values and 
norms along which society is organized.  
 
Is one being political if the situation in Hungary prompts them to think about why there are such great inequalities, why 
who one knows is often more important than having knowledge and showing results, why the country is becoming more 
isolated instead of becoming more western, where nationalism and provincialism leads? Is there even still a common 
platform, such as integrity and everyday fairness, that builds a bridge between citizens of different backgrounds and worldviews? 
Thinking, acting and creating art about all of this can also be considered a political act.

The artists approached by TI are political in this latter sense. On this anniversary, we asked ten artists to each reflect with 
a work of art on our activity during the past decade. The artists represent various generations, and are all sensitive to social 
problems. In the works of art selected for our auction, they interpret the social and economic developments of recent years 
and decades, often ironically. The artists represent in the language of art the values professed by TI, such as transparency, 
integrity, solidarity and democracy.

The artists have offered to donate 50% of the proceeds of the auction to Transparency International, which we hereby 
thank them for. 

Dear art-loving visitors! If you like the works of art on exhibit, please participate in the auction, thus also expressing support 
for our work. 

József Péter Martin
Executive Director



1

BAGLYAS ERIKA
A SHOW-NAK FOLYTATÓDNIA KELL! / 
THE SHOW MUST GO ON!
2014
tollrajz, papír / pen drawing
50 x 70 cm

Becsérték / Estimate: 300.000 - 400.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price:  260.000.- Ft



2

BIRKÁS ÁKOS
TÖREDÉK 11. / FRAGMENT 11.

2016
Szitanyomat, papír / Silk screen print on paper

30 x 40 cm
ed. 20 + 1 AP

A művész és a Galerie Eigen + Art jóvoltából / 
Courtesy of the Artist and the Galerie Eigen + Art

Becsérték / Estimate: 300.000 – 400.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 230.000.- Ft



3

BORSOS LŐRINC
MAGASLABDA / CURVE BALL
2013
Bükk / Beech
107 x 40 x 30 cm

Becsérték / Estimate: 480.000 – 600.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 410.000.- Ft



4

BUKTA IMRE
VAD ÉS VADÁSZ / GAME AND HUNTER

2008
C-print

30 x 40 cm 
ed. 2/2

fotó /photo: Garami Richárd 

A művész és a Godot Galéria jóvoltából / 
Courtesy of the Artist and the Godot Gallery

Becsérték / Estimate: 300.000 – 400.000.- Ft 
Kikiáltási ár / Starting price: 220.000.- Ft



5

EPERJESI ÁGNES
A SZABADSÁG FELHASZNÁLÁSA 1-10. / 
PRACTICAL ISSUES OF FREEDOM 1-10.
2014
Hivatalos formanyomtatvány, fotó, szövés, irattartó fiók  / 
Official form, photo, weaving, file folder drawer
40,5 x 23,5 x 5 cm / db / each
ed. 1/3

A művész és az Inda Galéria jóvoltából / 
Courtesy of the Artist and the Inda Gallery

Becsérték / Estimate: 2.500.000 – 3.500.000.- Ft 
Kikiáltási ár / Starting price: 1.750.000.- Ft 



6

FELSMANN ISTVÁN
ÜZENJÜK PISTINEK, HOGY Ő IS MEGÉRTSE / 

WE ARE SENDING A MESSAGE TO PISTI, SO HE WILL ALSO UNDERSTAND
2016
Plexi

90 x 46 x 3 cm
ed. 2/3

A művész és az acb Galéria jóvoltából / Courtesy of the Artist and the acb Gallery
A galéria lemond az őt illető százalékról. / The gallery will waive its commission.

Becsérték / Estimate: 400.000 – 550.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 290.000.- Ft



7

GRÓF FERENC
A MI LATOR ÁLLAMUNK / OUR ROGUE STATE
2015
Digitális nyomat, dibond / digital print on Dibond 
100 x 88 cm
ed. 3 + 1 AP

A művész és az acb Galéria jóvoltából / 
Courtesy of the Artist and the acb Gallery
A galéria lemond az őt illető százalékról / 
The gallery will waive its commission

Becsérték / Estimate: 500.000 – 650.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 450.000.- Ft



8

KASZÁS TAMÁS
VÍZ / OLAJ // WATER / OIL

2013-2016
Szitanyomat, papír / silk screen print on paper

70 x 50 cm
ed. 10

A művész és a Kisterem jóvoltából / Courtesy of the Artist and Kisterem

Becsérték / Estimate:  200.000 - 280.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 150.000.- Ft



9

NEMES CSABA
BEFAGYOTT STRUKTÚRÁK / FROZEN ASSETS
2016
vegyes technika, papír / mixed technique, paper
65 x 47 cm

A művész és a Knoll Galéria, Budapest jóvoltából / Courtesy of the Artist and the Knoll Gallery, Budapest

Becsérték / Estimate: 290.000 - 400.000.- Ft
Kikiáltási ár / Starting price: 240.000.- Ft 



10

SZALAY PÉTER
KÍGYÓ / COBRA

2015
Nyakkendő, acél / Tie, steel

25 x 25 x 55 cm

A művész és az acb Galéria jóvoltából / Courtesy of the Artist and the acb Gallery
A galéria lemond az őt illető százalékról / The gallery will waive its commission

Becsérték / Estimate: 400.000 – 550.000.- Ft
Kikiáltási ár: 300.000.- Ft



MŰVÉSZEK

BAGLYAS ERIKA (1973)  
Baglyas Erika érzékenyen dolgoz fel olyan szociológiai, pszichológiai és filozófiai témákat, melyekhez gyakorta személyes érintettség is köti. 
Munkáiban – médiumoktól függetlenül - többek között a Kádár-kori cenzúra, a privát és közszféra kapcsolata, a művészek társadalmi 
helyzetének kérdéseit járja körül. 2013-ban elnyerte a New York-i Residency Unlimited ösztöndíját. Művei szerepelnek nemzetközi és magyar 
magán- és közgyűjteményekben.
 

BIRKÁS ÁKOS (1941) 
A magyar festészet egyik emblematikus figurája. Festményei gyakorta sajtófotókat alapul véve, politikai és esztétikai kérdésekre reagálnak, 
emellett a képarchitektúra és a kompozíció kérdései is központi helyet foglalnak el művészetében. Művei megtalálhatóak a budapesti 
Ludwig Múzeum, a berlini Neue Nationalgalerie, a lipcsei Galerie für Zeitgenössische Kunst és a bécsi MUMOK és a gyűjteményeiben is.
 

BORSOS LŐRINC (2008) 
Borsos János és Lőrinc Lilla képzőművészek szülöttje. Munkáik főként társadalmi és politikai témákat dolgoznak fel: a képzőművészet 
társadalmi szerepének megítélése csakúgy foglalkoztatja őket, mint a nemzeti identitás kérdése. Az elmúlt években számos hazai és külföldi 
kiállításon vettek részt. Műveik szerepelnek többek között a neu-ulmi Edwin Scharff Museum, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet, 
a debreceni MODEM, a Strabag és az Esterházy magánalapítvány gyűjteményeiben.
 

BUKTA IMRE (1952)  
A heves megyei Mezőszemerén él és alkot, művészete főként ebből a vidéki életből táplálkozik. Műveiben gyakorta a magánmitológiáján 
átszűrt magyar valóság jelenik meg. Olyan közgyűjtemények őrzik munkáját, mint a bécsi Albertina, a linzi Neue Galerie der Stadt, az aacheni 
Sammlung Ludwig és a budapesti Ludwig Múzeum.
 

EPERJESI ÁGNES (1964) 
Installációkat, fotó- és videóműveket, művészkönyveket készít. Sokrétű művészete a megfigyelő tudományos pontosságú problémafeltevéseire 
adott válaszok felől közelíthető meg a leginkább. Ez a problémaérzékenység hajtja, amikor aktuális társadalmi kérdésekre reagál, és akkor is, 
amikor a fény és a színek természetét kutatja. Munkái olyan neves közgyűjteményekben szerepelnek, mint a Philadelphia Museum of Art, 
a Kiyosato Museum of Photographic Arts Japánban, vagy a budapesti Ludwig Múzeum gyűjteménye.

ARTISTS

ERIKA BAGLYAS (1973) 

Erika Baglyas addresses with sensibility sociological, psychological and philosophical topics that she often has a personal connection to. 
Her works – regardless of the medium – touch upon, among others, questions dealing with censorship in the Kádár era, the relationship 
between the private and public spheres, and the situation of artists in society. In 2013, she participated in the residency program of 
New York’s Residency Unlimited. Her works are represented in international and Hungarian private and public collections.

ÁKOS BIRKÁS (1941)

An emblematic figure of Hungarian contemporary art. His paintings are often based on press photos, reacting to political and aesthetic topics, 
while matters dealing with image architecture and composition also play a central role in his art. His works can be found in the collections 
of the Ludwig Museum in Budapest, the Neue Nationalgalerie in Berlin, the Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig and MUMOK in Vienna.

The formation was brought to life by artists János Borsos and Lilla Lőrinc. Their works deal mostly with social and political topics: they 
are interested in the role of visual art in society, as well as the question of national identity. They have participated in various Hungarian and 
foreign exhibitions in recent years. Their works are featured, among others, in the collections of the Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm, the 
Institute of Contemporary Art in Dunaújváros, Debrecen’s MODEM, and the Strabag and Esterházy private foundations.

LŐRINC BORSOS (2008)

He lives and works in Mezőszemere in Heves County, and his art draws mostly from this rural life. His works often represent Hungarian reality, 
filtered through his own private mythology. His works can be found in public collections such as the Albertina in Vienna, the Neue Galerie der 
Stadt in Linz, the Sammlung Ludwig in Aachen and the Ludwig Museum in Budapest

IMRE BUKTA (1952)

She makes installations, photos, videos, as well as art books. Her multilayered art can best be approached from the direction of answers given 
to scientifically precise problems posed by the observer. It is this sensitivity to problems that drives her when she reacts to questions in society, 
as well as when she studies the nature of light and colors. Her works are represented in such prestigious public collections as the Philadelphia 
Museum of Art, the Kiyosato Museum of Photographic Arts in Japan, and the Ludwig Museum in Budapest

ÁGNES EPERJESI (1964)



FELSMANN ISTVÁN (1984) 
A hazai kortárs művészek legfiatalabb generációját képviseli aukciónkon. Számos médiummal dolgozik, humorral és iróniával fűszerezett 
munkái közvetve és közvetlenül reagálnak hazai és nemzetközi politikai eseményekre. 2014-ben elnyerte a Derkovits-ösztöndíjat, ezt követően 
önálló kiállításokkal jelentkezett az acb Galériában és csoportos tárlatokon vett részt Linzben, a brüsszeli Balassi Intézetben és a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézetben is.

GRÓF FERENC (1972)

Gróf Ferenc képzőművész Párizsban él és dolgozik. Alapító tagja a Société Réaliste művészcsoportnak, mely több nemzetközi kiállításon 
és biennálén vett részt, a párizsi Jeu de Paume, a budapesti Ludwig Múzeum és a bukaresti MNAC tereiben bemutatott „empire, state, building” 
című kiállítássorozat (2011-2012) összegezte tevékenységüket. Gróf a művészcsoport feloszlása óta eltelt két évben folytatta a Société Réaliste 
kereteiben megkezdett munkát, egyéni munkáiban is a kortárs politikai reprezentáció és az ideológiai design kérdéseivel, szöveg központú 
intervenciókkal foglalkozik. 

KASZÁS TAMÁS (1976)

Munkáit összetett teoretikus kutatások alapozzák meg. Művészként egy ökonomikus és fenntartható praxis kialakítására törekszik, így főként 
olcsó és újrahasznosított anyagokkal dolgozik. Nagy méretű installációk formájában megvalósuló projektjei többek közt a kollektivitás, túlélés, 
fenntarthatóság és fiktív antropológia témáit járják körül. Művei megtalálhatóak a luxemburgi MUDAM, a budapesti Ludwig Múzeum és a 
Muzeum Sztuki Łodz és a Tate Modern gyűjteményében.

NEMES CSABA (1966)

Nemes Csaba történelmi távlatba helyezi a közelmúlt és a jelen eseményeit, melyeket folyamatokként értelmez és ábrázol munkáiban. 
Művei teret adnak a magyar társadalom aktuális eseményeinek kliséktől mentes értelmezésének, egyúttal reflektálnak a volt szocialista 
blokk történelmére és helyzetére. Praxisában különböző médiumokat használ, mint a rajz, festmény, videó és fotó. A Pécsi Egyetem Művészeti 
Karának oktatója. Munkái megtalálhatóak magángyűjteményekben és olyan neves közgyűjteményekben, mint a budapesti Ludwig Múzeum, 
a franciaországi Musée d’Art Contemporain Sallaumines és a svájci Michael Ringier gyűjtemény.

SZALAY PÉTER (1981)
 
Szobrászként diplomázott ugyan, de változatos médiumokkal dolgozik. Objekteket, installációkat, lightboxokat, performanszokat és videókat 
is készít. Readymade-ek és talált gondolatok felhasználásával, asszociatív mechanizmusok alkalmazásán keresztül tesz fel releváns kérdéseket 
civilizációnk társadalmi, politikai, kulturális és művészeti jelenségeiről. Egyéni kiállítással többek közt az acb Galériában, a pozsonyi Space 
Gallery-ben jelentkezett, csoportos tárlatokon Kölnben, Moszkvában, Párizsban és Berlinben is részt vett.

 
 

MŰVÉSZEK ARTISTS

He represents the youngest generation of Hungarian contemporary artists at our auction. He works in several mediums, and his works, which 
are infused with humor and irony, react directly and indirectly to political events in Hungary and abroad. In 2014, he won the Derkovits 
scholarship, following which he held his own solo exhibitions in the acb Gallery and participated in group exhibitions in Linz, the Balassi 
Institute in Brussels, and the Institute of Contemporary Art in Dunaújváros.

ISTVÁN FELSMANN (1984)

The artist Ferenc Gróf lives and works in Paris. He is a founding member of the Société Réaliste artist cooperative, which participated in several 
international exhibitions and biennials, and whose work was featured in the “empire, state, building” exhibition series (2011-2012) presented 
in the Jeu de Paume in Paris, the Ludwig Museum in Budapest and the MNAC in Bucharest. In the two years since the artist group was disbanded, 
Gróf has continued the work started under the Société Réaliste, and his private works also deal with questions of contemporary political 
representation and ideological design, as well as text-based interventions.

FERENC GRÓF (1972)

His works are based on complex theoretical research. As an artist, he strives to pursue an economic and sustainable practice, therefore 
he works mostly with cheap and reused materials. His projects, which take the form of large-scale installations, deal among others with 
themes of collectivity, survival, sustainability and fictive anthropology. His works can be found in the collections of the MUDAM in 
Luxembourg, the Ludwig Museum in Budapest, the Muzeum Sztuki Łodz and the Tate Modern.

TAMÁS KASZÁS (1976)

The works of Csaba Nemes focus on events of the recent past and the present day simultaneously, both on a personal and historical scale, 
while watching and portraying such events as processes. His works allow the interpretation of past and current events of Hungarian society 
beyond the usual media clichés and reflect at the same time on the history and status of the former socialist region. In his artistic practice, 
he uses different mediums like drawing, painting, video and photography. He is a lecturer at the Art Academy of the University of Pécs. His 
work is featured in private and institutional collections of the Ludwig Museum in Budapest, the Musee d'Art Contemporain Sallaumines in 
France and Michael Ringier’s collection in Switzerland.

CSABA NEMES (1966)

Although he has a diploma in sculpting, he works with various mediums, creating objects, installations, lightboxes, performances and videos. 
Using readymades and found objects, he poses relevant questions through the use of associative mechanisms on the social, political, cultural 
and art phenomena within our civilization. He has held solo exhibitions among others in the acb Gallery and the Space Gallery in Bratislava, 
while he participated in group exhibitions in Cologne, Moscow, Paris and Berlin as well.

PÉTER SZALAY (1981)



Főtámogató / Main sponsor


