
Avvakumov, Jurij (1957): Orosz építész, képzőművész, kurátor. A ’80as évek óta foglalkozik  
az orosz avantgárd hagyatékkal, Lyubov Popova, Olga Rozanova, Konstantin Melnikov és Ivan 
Leonidov kiállításaival. 2002ben rekonstruálta Kazimir Malevics egyik építményét.
B.R.A.N.D.: Elsődlegesen a bútortervezés, az enteriőrdizájn iránt érdeklődő, 1983ban Bécsben 
alapított osztrák művészeti csoport. Tagjai: Boris Brochard, Mathis Esterhazy és Rudolf Weber.
Baksa-Soós Krisztina (1944): Szobrász. Mesterei: Kmetty János, Gerd Jaeger (Drezda), Anton 
Berger (Köln). 1971től Düsseldorfban élt férjével, Medve András szobrászművésszel. A Künstler
verband művészeti egyesület tagja. Anyaghasználata rendkívül változatos: fával, bronzzal, terra
kottával is dolgozik.
Belov, Mihail (1956): Orosz építész. 1996 óta a Moszkvai Építészeti Intézet professzora.
Brock, Bazon (1936): Német multimédiaművész, művészetteoretikus, kritikus, egyetemi oktató, 
a Fluxus tagja. Az 1960as években Friedensreich Hundertwasserrel, Joseph Beuysszal és Wolf 
Vostelllel közös happeningeken vett részt.
Brodszkij, Alexander (1955): Orosz építész, aki az 1970–80as években a szovjet hivatalos építé
szettel élesen szemben álló orosz papírépítészek underground köreiben hozta létre társadalomk
ritikával teli filozofikusvizionárius rézkarcuniverzumát, az 1990es években pedig az installáció 
kifejezésformái felé fordult.
Brücher, Ernst (1925–2006): 1956ban megalapította a DuMont könyvkiadót Kölnben, ami kife
jezetten művészeti könyvek kiadására specializálódott.
Bull, Hank (1949): Kanadai multidiszciplináris kortárs művész, kurátor, szervező.
Czalbert-Halasi János (1950): Az érettségi után a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet mint 
sebész végezte el. Több hazai és nemzetközi kiállításon vett részt képeivel, egyénileg és orvos
képző művészeti csoport tagjaként is.
Daniels, Dieter (1957): A Lipcsei Művészeti Akadémia művészettörténet és médiaelmélet profesz
szora. A Videonale Bonn időalapú művészeti fesztivál alapítója.
Darvas Ferenc (1946): Zeneszerző. Alkalmi együtteseivel színházi előadásokban rendszeresen 
közreműködött, életműve jelentős részét képezik a színházi dalok, de filmekhez, tévé és rádió
játékokhoz is komponált. Többek között Bereményi Géza, Rigó Béla szövegeihez írt zenét, de  
a legtöbbször Várady Szabolccsal dolgozott együtt.
Der Plan: Elektronikus zenei csoport, az Új Német Hullám (Neue Deutsche Welle) úttörőjének 
tekintik. Moritz Reichelt (azaz Moritz R®), Kai Horn és Frank Fenstermacher alapította Düssel
dorfban 1979ben, eredetileg World Rebellion Plan néven.
Dibbets, Jan (1941): Holland konceptuális és land art művész. Gerry Schum megbízására készí
tette el a videóművészet egyik úttörő alkotását, a televízióban sugárzott TV as a Fireplace (Tévé 
mint kandalló) című művet (1969). 
Doleviczényi Miklós: Zenész. A Kex együttes alapító tagja. Zongorán, gitáron és fuvolán játszik.
Dreher, Christoph (1952): Német filmkészítő, zenész, forgatókönyvíró. A Berlini Szabad Egye
temen hallgatott politológiát és filozófiát, majd a Deutsche Film und Fernsehakademien tanult 
filmkészítést. 1980ban megalapította a Die Haut zenekart. A Die Haut gyakran együttműködött 
Lydia Lunch, Nick Cave vagy Debbie Harry produkcióival.
Durst György (1951): Balázs Béladíjas gyártásvezető, producer. A Balázs Béla Stúdió szervezője, 
majd ügyvezető titkára volt. Részt vett a Duna Műhely létrehozásában és működtetésében.
Eck Imre (1930–1999): Táncos, koreográfus. 1960ban Téri Tibor, az első pécsi balettegyüttes 
egy évvel korábbi megalapítója Eck Imrét meghívta Pécsre. Ettől az évtől számítják a Pécsi Balett 
megalakulását, amely az ország második állandó balettegyüttese lett.
Erika és Ulrich Gregor: A Berlinale Forum des Jungen Filme alapítói. Ők fedezték fel a nemzetközi 
filmművészetnek Szabó Istvánt, Jancsó Miklóst, Fliegauf Benedeket, Bódy Gábort, Tarr Bélát. 
Ulrich Gregor A film világtörténete egyik szerzője.
Fate Diverses: Lyoni alapítású, saját nyomdával rendelkező művészeti közösség, zenei kiadó.
Fendel, Heike-Melba (1961): Német képzőművész, író, újságíró. New Yorkban színművészetet 
tanult, majd német nyelv és irodalom, valamint történelem és politológia tanulmányokat folytatott. 
Glózer László (Laszlo Glozer, 1936): 1956 óta Németországban élő, magyar származású művé
szettörténész, műkritikus.
Golovics Lajos (1952): Művészettörténész. A ’80as évektől kezdve szervez nemzetközi kortárs kiál
lításokat, művészeti vásárokat és aukciókat. 1989től kiadja a Belvedere műkereskedelmi és művé
szeti folyóiratot. 1990ben segíti a NANE Galéria megnyitását, Bachman Gábor tervei alapján.
Heibach, Astrid (1949): Német képzőművész, filmművész. Először a Düsseldorfi Művészeti Aka
démián, majd a New Yorki Képzőművészeti Akadémián tanult grafikát. Mestere: Bruce Wands. 
1981ben csatlakozott Bódy Gábor INFERMENTAL projektjéhez, amelynek első kiadását kúrálta.
Hentz, Mike (1954): Zenész, grafikus és videóművész. Svájci–amerikai állampolgár, aki a ’70es 
évek elején Németországba költözött. Akcióművészként csatlakozott a Padlt Noidlt csoporthoz 
Düsseldorfban, majd megalapította a Minus Delta Tt.
Herzogenrath, Wulf (1944): Német művészettörténész és kurátor. A videóművészet vezető 
szakértője.    
Jancsó Muki (Jancsó Zoltán, 1958): Képzőművész, író, távolkeleti sportok művelője. 
Jonas, Joan (1936): Amerikai képzőművész. A videóművészet és az előadóművészet összekapcso
lásának úttörője. Az 1960as és ’70es évek egyik legfontosabb nőművésze.
Kirberg, Rainer (1954): Német filmrendező, forgatókönyvíró.
Klöpfler Tibor (1953): Balázs Béladíjas operatőr, rendező. A Színház és Filmművészeti Főiskola 
hallgatója volt film és televíziós operatőr szakon. Mészáros Márta, Csillag Ádám, Janisch Attila, 
Mész András, Reich Péter, Sopsits Árpád filmjeit fényképezte, illetve Xantus János vele forgatta 

a korszak alternatív kultúráját megörökítő Rocktérítőt, Reich Péter pedig nemzedéki kultfilmjét, 
a Rám csaj még nem volt ilyen hatássalt. Saját filmjeit, a BBS produkcióként forgatott Lakatlan 
embert 1992ben, az El Nino – a kisdedet pedig 2002ben mutatták be.
Kooperative Kunstflug: A Kunstflug építész és tervezőcsoportot 1980ban alapította Heiko 
Bartels, Hardy Fischer, Harald Hullman és Charly Hüskes Düsseldorfban.
Kozma György (1954): Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
magyar–francia–esztétika szakán szerzett diplomát. 1974–1975 között a párizsi Sorbonneon 
tanult színház szakon. 1990–1991 között a jeruzsálemi Héber Egyetem diákja volt. 2002ben 
végzett a Középeurópai Egyetemen. Xantus János, Can Togay, Sőth Sándor, Erdély Miklós, 
Bódy Gábor, Hámos Gusztáv filmjeihez írt szöveget és színészként is közreműködött bennük. Író, 
újságíró, grafikus, a standup comedy magyarországi teoretikusa, kántor és rabbi.
König, Kasper (1943): Német múzeumigazgató és kurátor. A Skulptur Projekte Münster alapítója. 
2002 és 2012 között a kölni Ludwig Museum igazgatója volt.
Kunc, Milan (1944): Németországban élő, cseh származású festőművész. A düsseldorfi Kunst
akademiere járt, a Gruppe Normal alapítója. 1990től a prágai Képzőművészeti Akadémia tanára.
Luzsicza Ágnes (1953): Festőművész. A Képző és Iparművészeti Szakközépiskola hallgatójaként 
mestere Szalay Zoltán volt. 1971ben NyugatNémetországba emigrált, ahol előbb az esseni 
FolkwangHochschulében folytatott grafikai tanulmányokat, majd 1972–77 között a düsseldorfi 
Képzőművészeti Akadémián tanult. Mesterei: Joseph Beuys, Gerhard Richter. Tanít, díszleteket 
tervez, könyvillusztrációkat készít. Düsseldorfban és Budapesten él.
Medve András (1941): Szobrász, festő, grafikus. A Magyar Képzőművészeti Főiskola, majd a 
drezdai Művészeti Akadémia szobrász szakán végzett. Mesterei: Somogyi József, Mikus Sándor, 
Melocco Miklós. 1971 óta Düsseldorfban él. 
Melnyikov, Konsztantyin (1890–1974): A szovjet építészet 1917 és 1934 közötti úttörő korszaká
nak jelentős, nemzetközileg is elismert képviselője volt. Tervei szerint épült meg az 1925ös párizsi 
Nemzetközi Iparművészeti Kiállítás szovjet pavilonja, amely a kiállítás egyik szenzációja lett.
Minus Delta T: Zenei formáció, ami performanszairól, akcióművészeti kísérleteiről is ismert. 
1978ban alakult Zürichben, tagjai: Karel Dudesek, Wolfgang Hofmann, Bernhard Müller, Walter 
Baumann, Mike Hentz. Legismertebb akciójuk a Bangkok Project, ami során „kulturális katali
zátorként” egy hattonnás gránittömböt – egy európai monolitot – Európából Ázsiába szállítottak.
Mülheimer Freiheit: 1979ben Kölnben alakult, német neoexpresszionista művészcsoport. Ala
pítói: Jiří Dokoupil, Hans Peter Adamski, Peter Bömmels és Walter Dahn.
Nagy Péter (1952): Az Iparművészeti Főiskola elvégzése után mint szabadúszó grafikus főként 
komoly és könnyűzenei hanglemezborítókat tervezett. A ’80as években a Hungexpo külföldi 
kiállításainak grafikáival foglakozott. 1996ban Ferenczy Noémidíjat kapott.
Nagyvári László (1952): Képzőművész. 1975 óta rendszeresen szerepel kiállításokon. 1984 óta 
az USAban él. Többféle műfajban is dolgozik; a sokszorosított grafika mellett fotót, fotóalapú 
grafikát, objekteket, egyszerű anyagokból összeállított installációkat készít.
Oehlen testvérek: Albert (1954) és Marcus Oehlen (1956) a nyolcvanas években a neoexpresszio
nista Új Vadakhoz (Neue Wilde) és a bad paintinghez kapcsolódó német képzőművész testvérpár.
Pape, Rotraut (1956–2019): Német filmkészítő, művész, egyetemi professzor. A szabad művészete
ket és kísérleti filmet tanulmányozta a hamburgi Hochschule für Bildende Künstén. 
Pintér Georg (1942): A Színház és Filmművészeti Főiskola rendezőoperatőr szakán szerzett dip
lomát. A Balázs Béla Stúdióban dolgozott. Operatőrként filmhíradókat is készített. A hetvenes évek 
közepén külföldre ment, először Peruban, majd San Franciscóban élt. A limai San Marcos Egyete
men a filmművészeti oktatás elindítója. Független filmek producereként tevékenykedett, dolgozott 
a Zoetrope Stúdióban is. Mickey Hargitayval Los Angelesben produkciós irodát alapított.
Potocka, Małgorzata (1953): Lengyel színésznő, filmrendező és producer. 1978ban színművészeti, 
majd ’81ben színház és filmrendezői diplomát szerzett. 
Robakowski, Józef (1939): Egyetemi tanár, teoretikus, a łódźi Exchange Gallery alapítója (1978). 
Filmkészítő, fotográfus, a keleteurópai videóművészet kulcsfigurája, installációkat és grafikai 
munkákat is készít.
Rosenbach, Ulrike (1943): Német videóművész. Az egyik első alkotó, aki a videó műfajával 
kísérletezett. A nők hagyományos ábrázolását kritizálta műveiben, elősegítve ezzel a női identitás 
megjelenését a videóművészetben.
Schouten, Lydia (1948): Holland performansz és videóművész.
Schum, Gerry (1938–1973): Videóművész, operatőr. Az általa életrehívott TV Galéria után 1971
ben nyitotta meg Düsseldorfban videóművészeti galériáját. 
Soós György (1953): Képzőművész, zenész. Az Iparművészeti Egyetemen először tipográfiát 
tanult, csak később kezdett érdeklődni a festészet és a grafika iránt. Az Electric Petting és az Art 
Deco együttes tagja volt. Plakátokat és lemezborítókat is tervezett, többek között az Ági és a Fiúk 
és ETA zenekaroknak.
Spions: Molnár Gergely, Hegedűs Péter (Peter Ogi) és ifj. Kurtág György által 1976ban alapított 
punkegyüttes. A magyar punkszubkultúra elindítója, több későbbi zenekar, zenész példaképe, 
ihletője. 1978ban feloszlott, amikor Hegedűs és Molnár egyaránt elhagyta Magyarországot.
Szalai Tibor (1958–1998): Építész, képzőművész. A ’80as évek közepétől készítette túlnyomórészt 
szobányi méretű, fehér papírinstallációit, amik meghozták számára a nemzetközi elismerést. 
1988ban a Velencei Biennálén szerepelt.
Taraszov, Vladimir (1939): Orosz animátor és animációs rendező. Leginkább a szovjet korszak 
scifi filmjeiről, például a The Pass, a Contact és a Contract című alkotásokról ismert.
Usztvolszkaja, Galina (1919–2006): Orosz zenész, zeneszerző.
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