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BORDÁCS ANDREA
Művészetkritikus, esztéta. Képzőművészeti kritikái, tanul-
mányai 1995 óta jelennek meg a szakmai folyóiratokban. Fő 
kutatási területe a Fluxus, a kortárs művészet, a nőművészet, 
az erotika és a szexualitás a kortárs művészetben, a magas-
kultúra és tömegmédia határterületei, a digitális művészet, 
a portré és a művészek önreprezentációi, a kortárs művé-
szetelméletek. 

FELEDY BALÁZS
1947-ben született Budapesten, művészeti író, jogász. A kor-
társ magyar képző- és iparművészet szervezeti, esztétikai 
problémái foglalkoztatják. Kiállítások szervezője, megnyitója. 
Előszói katalógusokban, cikkei, tanulmányai közéleti és szak-
mai lapokban jelennek meg.

HANDÓ PÉTER
1961-ben született Salgótarjánban. Végzettsége szerint villany-
szerelő, népművelő, kulturális antropológus. Legutolsó kötete: 
Szín-tézisek. Tragédia-monológok Madách Imre szellemében 
(esszé, 2014).

HEGEDŰS MÁRIA 
Költő, vizuális művész, pedagógus 1951-ben született Hajdúná-
náson, 2017. december 24-én halt meg Kazincbarcikán. Hét kö-
tete jelent meg, ezek közül három a Magyar Műhely Kiadónál: 
Az én karneválom (1996), Összeszőtt mezők (1999), Kalando-
zás Bakucz József költészetében (2017).

HÖRCHER LÁSZLÓ
1962-ben született Budapesten. Költő, zenész, performansz-
művész. Tanulmányait a budapesti Iparművészeti Főiskolán vé-
gezte. 2014-ben kötete jelent meg Nukleáris realizmus címmel.

KÓBOR ADRIÁNA
1988-ban született Budapesten, 2006-tól Belgiumban és Hol-
landiában tevékenykedett. Főleg angolul ír, de hollandul és 
magyarul is publikál. Munkáit irodalmi pódiumokon nép-
szerűsíti.

KOPRIVA NIKOLETT
1996-ban született, Munkácson él. Jelenleg Budapesten esz-
tétika mesterszakon végzi tanulmányait. Két éve publikál; az 
Irodalmi Jelen, a Magyar Napló és az Együtt folyóiratokban 
jelentek meg versei és prózái.

LÁNG ESZTER
Korondon született 1948-ban. A bölcsészdiploma megszerzése 
után festészetet és grafikai alapokat Torok Sándortól tanult. 
Rendszeres résztvevője országos és nemzetközi képzőművé-
szeti tárlatoknak. Grafikával, fotóval, installációval és per for-
mansszal foglalkozik. Számos képzőművészeti elismerésben 
részesült. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-

letének, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, a Lengyel Pasz-
tellfestők Társaságának (Stowarzyszenie Pastelistów Polskich), 
a Magyar Vízfestők Társaságának.

NAGY ÁRPÁD PIKA
1950-ben született az erdélyi Erdőszentgyörgyön. A kolozs-
vári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti ka-
rán diplomázott 1978-ban. A Rákospalotai Múzeum megbí-
zott vezetője Budapesten. Alapító tagja a MAMŰ Társaság 
Kulturális Egyesületnek és a Block Csoportnak.

NAGY M. HEDVIG
A Práter utcai szakiskolában kezdte tanulmányait, majd 
a Szellemkép Szabadiskolában folytatta, ahol 2011-ben vég-
zett fotográfus szakon. Számos helyen kiállított (Gozsdu udvar, 
Millenáris Park, Kossuth Klub, Uránia Filmszínház), legutóbb 
a Bakelit Multi Art Centerben az általa alapított Minek Kollek-
tívával. Volt patológiai fotós, rendezőasszisztens, képkeretező 
és tárlatvezető. Jelenleg szabadfoglalkozású.

NAGY ZOPÁN
1973-ban született Gyomán, fotóművészként végzett Budapes-
ten. Több műfajban folytat irodalmi tevékenységet. Számos 
önálló kiállítása volt, többek között Budapesten, Párizsban, 
Neubrandenburgban. Legutóbbi, fotográfiáit tartalmazó köte-
tét kiadónk jelentette meg Duplex címmel.

SZIRMAI ANNA
1988-ban született Budapesten. Az ELTE BTK Irodalomtudo-
mányi Doktori Iskolájában az italianisztikai program hallga-
tója. Kutatási területe a hatvanas–hetvenes évek kísérleti 
költészeti tendenciái, elsősorban a konkrét és a vizuális köl-
tészet. Az Artpool Művészetkutató Központ munkatársa. 

SZKÁROSI ENDRE
(1952) költő, irodalomtörténész az ELTE magyar–olasz szakán 
végzett. 1978–83 között a Mozgó Világ szerkesztője volt, 1994-
től az ELTE-n tanít irodalmat és művelődéstörténetet. Számos 
könyvet, lemezt, katalógust, videómunkát publikált, rendsze-
resen vesz részt nemzetközi fesztiválokon. Kutatói tevékeny-
ségének középpontjában az elmúlt évtizedek experimentális 
költészetének és intermediális művészetének kérdései állnak.

SZOMBATI BÁLINT
1950-ben született. Költő, képzőművész, művészeti író, a Ma-
gyar Műhely felelős szerkesztője.

TRICEPS
1955-ben született Nagykikindán. Rendező, performansz mű-
vész, író. Az Opál Színház (1993) vezetője, a Szépírók Társasá-
gának (2009) tagja. Kötetei: Éhségkönyv (2005), Nőket néző 
képek (Falcsik Marival, 2013), Semmikor (2017). Film: Dada 
Univerzoom (Gasner Jánossal, 2008).

MUNKATÁRSAINK

Szombathy Bálint augusztus 11-én Bácsalmáson a Rakéta Mű-
vésztelep kiállítását, augusztus 24-én a budapesti byArt Galériá-
ban Márkus Péter szobrászművész kiállítását, október 27-én pedig 
az A.P.A. Galériában Hermann Zoltán festő önálló tárlatát nyi-
totta meg.

Szeptember 23-án Pécsen adták át az idei Janus Pannonius-díjat, 
amelyet ez évben a korszakos brazil költő, Augusto De Campos 
nyert el. A szerző életművét reprezentáló, Hangszóképversek 
című, Pál Ferenc szerkesztette kötetet is itt mutatták be – a köl-
temények magyar nyelvű interpretálása Pál Dániel Levente, Pál 
Ferenc, Szkárosi Endre, Szőcs Géza és Zalán Tibor nevéhez fűző-
dik. Ugyanezen alkalommal Ladik Katalin kapta a Filius/Filia 
Ursae-díjat. Másnap, 24-én Budapesten az Uránia moziban – egyéb 
események mellett – az érdeklődők Augusto De Campos és Cid 
Campos közös, illetve Ladik Katalin új, önálló performanszát 
tekinthették meg.

Október 7-én az UltraHang Fesztivál keretében a Trafóban inter-
mediális koncertperformanszával szerepelt a torinói My Cat Is 
An Alien művészduó.

Október 12-én a Magyar Írószövetségben mutatták be Hegedűs 
Mária Kalandozás Bakucz József költészetében című tanulmány-
kötetét. Közreműködött András Sándor, Ladik Katalin, Szom-
bathy Bálint és a szerző. 

Október 12-én háromhelyszínes Kassák-kiállítás vette kezdetét 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az elsőt, amelynek címe a témáját 
is jól jelzi:  Új Művészet – a bécsi MA az avantgárd nemzetközi 
hálózatában, Passuth Krisztina nyitotta meg. A második etapban 
Az új Kassák – a Ló meghal és a madarak kiröpülnek címmel 
a nevezett korszakos költemény változatain, előképein és össze-
függésein keresztül az „új művész” alakját és eredettörténetét 
vizsgálták a kurátorok a Kassák Múzeumban, ahol a kiállítást 
október 19-én Gömöri György költő-irodalomtörténész nyitotta 
meg. A harmadik helyszínen, megint csak egy héttel rá, október 
26-án a Bajor Gizi Színészmúzeumban az Új dráma, új színpad 
– a magyar avantgárd színházi kísérletei címmel készített kiál-
lítást Jákfalvy Magdolna nyitotta meg. A háromtételes projekt 
fontos újítása, hogy a magyar avantgardisták – többek között 
Kassák, Barta Sándor, Ujvári Erzsi, György Mátyás –, valamint 
Guillaume Apollinaire és Tristan Tzara verseit, szövegeit kortárs 
magyar költők, művészek és irodalomtörténészek előadásában 
vették fel. Földes Györgyi, Harcsa Veronika, Kemény Zsófi, Ladik 
Katalin, Kappanyos András, Nemes Z. Márió, Németh Péter Mikola 
és Németh Zsófia, Rockenbauer Zoltán, Seregi Tamás, Standeisky 
Éva, Szikra Renáta és Szkárosi Endre felolvasásai a kiállításokon 
folyamatosan láthatóak.

Október 13-án a Kieselbach Galériában egyhetes kiállítással egy-
bekötve mutatták be az év egyik fontos könyvújdonságát, a Bp. 
Szabó György és Szőnyei Tamás gyűjteményén alapuló Pokoli 
aranykor – New wave koncertplakátok a ’80-as évekből című 
kötetet.

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban november 16-án és 17-én 
került sor a „Remény évei” – A hatvanas-hetvenes évek művé-
szete / értékrendek / lemaradáskomplexus című irodalmi és 
képzőművészeti konferenciára, melynek koncepcióját Csáji Attila 
dolgozta ki. Lapunk munkatársai közül Wehner Tibor, Pataki 
Gábor és Novotny Tihamér, továbbá Szombathy Bálint szerkesztő 
tartott előadást.

A Magyar Elektrográfiai Társaság A hiba esztétikája címmel ren-
dezett kiállítást a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán 
2017. november 30. és 2018. január 5. között, melynek alkalmával 
a témát érintő szimpóziumra került sor.
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