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BÁLIND VERA
1984-ben született a szerbiai Rumán. Tanulmányait az 
ELTE BTK művészettörténet szakán végezte 2010-ben. 
2016 óta 3D-grafikusként dolgozik.

BÁTAI SÁNDOR
1955-ben született Veszprémben. Életének első 25 évét 
a Balaton-felvidéken töltötte, a második negyedszázadot 
Kaposváron. Jelenleg Budapesten él. A grafika mellett 
könyvtárgyakat és installációkat készít. 1995–2010 kö-
zött született papírművei megtekinthetők a http://
bataisandor.blogspot.com oldalon. A kepiras.com inter-
netes lap társalapítója és -szerkesztője.

FAZEKAS ZOLTÁN
1969-ben született Budapesten. 1996-tól vízilabda játé-
kos Olaszországban, majd edző. A nyolcvanas évektől 
foglalkozik fotózással, rövidfilmművészettel és installá-
ciós műfajokkal. 2006 óta tagja a Canecapovolto művé-
szeti csoportnak. A segítségével több magyar művészt 
és producert hívtak meg filmfesztiválokra és rendezvé-
nyekre Szicíliába.

KELEMEN ERZSÉBET
1964-ben született Edelényben. József Attila-díjas és Ma-
gyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett író, költő, iro-
dalomtörténész, minősített kutatótanár. PhD-értekezését 
Papp Tibor vizuális költészetéből írta. Kutatási területe 
a kortárs irodalom, valamint az avantgárd, a vizuális 
költészet. Eddig tizennyolc kötete jelent meg (versek, 
vizuális költemények, drámák, novellák, ifjúsági törté-
nelmi regény, Batthyány-naplóregény, pszicho-thriller, 
tanulmányok, kritikák, emberismeret és etika tankönyv, 
monográfiák). Képverseiből számos alkalommal rendez-
tek kiállítást.

KECSKÉS PÉTER
Transzmediális képzőművész, elektrográfus, fotográfus, 
videóművész, művészeti író, költő, asztrológus, zaj- és 
performanszművész. Eddig négy önálló katalógusa és két 
kötete jelent meg. Több mint ötven egyéni kiállítása volt. 
Tagja a MAOE-nek, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, 
a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak és a Magyar 

Aquinói Szent Tamás Társaságnak, valamint alapító tag-
ja az Egyesült Képek Egyesületnek, a United Godsnak 
és a NEMTEIS performanszcsoportnak. Tanított a Tan 
Kapuja Buddhista Főiskolán és a MOME-n.

KÓBOR ADRIÁNA
1988-ban született Budapesten, 2006-tól Belgiumban és 
Hollandiában tevékenykedett. Főleg angolul ír, de hollan-
dul és magyarul is publikál. Munkáit irodalmi pódiu-
mokon népszerűsíti.

KOMOR ZOLTÁN
1986-ban született Debrecenben. A bizarro fiction ma-
gyarországi képviselője; író, képző- és zeneművész. Első 
könyve Mesék Kaptárvárosból címmel 2010-ben jelent 
meg. A József Attila Kör tagja, a Katapult Kortárs Alko-
tói Oldal főszerkesztője. Angolul két kötete jelent meg.

KULCSÁR BALÁZS
1980-ban született Budapesten. Író, festő, fotográfus. 
2003 óta állítja ki absztrakt témájú képeit. Legutóbbi 
kötete a Párizs-Budapest-metró 24 beszélgetést tartal-
maz művészekkel. Jelenleg videóinterjúkat készít.

MAGÉN ISTVÁN
1950-ben született Budapesten. Ismert képzőművész, 
rendszeres publicisztikai tevékenysége mellett elbe-
széléseket publikál, könyveket illusztrál. Isten a fegy-
vergolyóban című regényét 2014-ben adta ki a Pont 
Kiadó.

SZLAUKÓ LÁSZLÓ
1945-ben született a németországi Eschwegeben. Képző- 
és iparművész. Az 1996 óta az általa alapított Ökol lé-
gium Galéria vezetője.

WEHNER TIBOR
Író, művészettörténész. 1948-ban született Sopronban. 
Az ELTE művészettörténet szakán diplomázott. Kutatási 
területe a 20. századi, illetve a kortárs művészet, különös 
tekintettel a szobrászatra. Tanulmányai, cikkei hazai és 
külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Szépíróként 
prózai műveket és drámákat ad közre.

MUNKATÁRSAINK

A Szabadkai Városi Múzeumban 2019. november 29-én 
nyílt meg a Bosch+Bosch Csoport és Szabadka – a cso-
port megalakulásának 50. jubileuma című kiállítás.  
A vendégeket Mgr. Hulló István igazgató köszöntötte, 
majd vetítésre került Ladik Katalin Tranzit Zoon cí-
mű előadásának videodokumentációja. A kiállítást 
Dr. Fa bé nyi Julia, a budapesti Ludwig Múzeum igazgatója 
és Nebojša Milenković , az újvidéki Vajdaság Kortárs 
Művészeti Múzeum főmuzeológusa nyitotta meg, majd 
a műsort Szombathy Bálint A vonalon című perfor man-
sza zárta. A visszatekintés anyaga a vajdasági intézmé-
nyek tulajdonából került ki.

Szombathy Bálint B+B 1969–1976 című, a Bosch+Bosch 
Csoport megalakulásának 50. évfordulójára megjelent 
kétnyelvű kötetét 2020. február 21-én mutatták be a Sza-

badkai Városi Múzeumban. A könyvről Brenner János, az 
újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet szerkesztője és Nela 
Tonković művészettörténész, valamint a szerző beszélt. 

Az Artpool Művészetkutató Központ az Artpool alapí-
tásának 40. évfordulója és az Artpoolt is magában fog-
laló Közép-Európai Művészettörténeti Kutató Intézet 
(KEMKI) ez évre tervezett létrejötte alkalmából nem-
zetközi konferenciát szervezett 2020. február 20-án és 
21-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az ese-
mény reflektált az Artpool új intézményi környezetére, 
és feltérképezte a KEMKI részévé váló archívum nem-
zetközi kapcsolatainak lehetséges új irányait. A konferen-
cia olyan az Artpool múltja és jövője szempontjából is 
meghatározó kutatási területek összefüggéseire kér-
dezett rá, mint a kapcsolatművészet, a szamizdat, az 
underground művészet, a művész archívumok és a prog-
resszív muzeológia. 

Előadók voltak: Agustina Andreoletti, Zdenka 
Badovinac, David Crowley, Cseh-Varga Katalin, Mela 
Dávila-Freire, Lina Džuverović-Russell, Meghan Forbes, 
Daniel Grúň, György Péter, Sarah Haylett, John Held, 
Roddy Hunter–Bodor Judit, Jasna Jakšić –Tihana Puc, 
Klara Kemp-Welch, Kaja Kraner, Kürti Emese, Karolina 
Majewska Güde, Páldi Lívia, Henar  Rivière, Sven Spieker, 
Kristine Stiles, Timár Katalin, Tomasz Załuski, Elisa-
beth Zimmermann.
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