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Mosoly Otthon Alapítvány
Művészettel az autisták megsegítéséért
A Mosoly Otthon Alapítvány missziója a Magyarországon autizmussal élő gyermekek és felnőttek 
é letkörülményeinek javí tása . Kiá l l í tások , aukciók szervezésével és d izá jntermékek e ladásából 
befolyó összeggel támogatunk 11 aut istákat e l látó lakóotthont .
Az alapítvány 2010-ben indította rajzfoglalkozásait, melyek immár 6 lakóotthonban folynak 60 autista 
aktív részvételével. Az autisták vizuális gondolkodásmódjára épülő, Magyarországon egyedülálló művészeti 
terápián keresztül nyugodtabb és boldogabb világot teremtünk számukra, amelyben képesek kinyí lni: 
a képeiken keresztül önmagukat kifejezni. A program eredménye egy fokozatosan gazdagodó, több ezer 
grafikából álló autista rajzgyűjtemény, melynek kiemelkedő darabjai megjelennek az Autistic Art dizájn 
divatmárka termékein: sálain, ruháin, noteszein és pulóverein.
Az alapítvány munkája rendkívül fontos az otthonokban élők számára, a civil fenntartású lakóotthonok komoly 
anyagi problémával küzdenek, fennmaradásuk veszélybe került, hiszen a kapott állami normatíva mértéke 
folyamatosan csökken. A lakóotthonokban több mint kétszáz autizmussal élő felnőttet látnak el, sorsuk és 
életminőségük javításában főszerepet játszik a Mosoly Otthon Alapítvány és annak támogatói. 2008 óta 6 
alkalommal rendeztünk jótékonysági rendezvényt az autista otthonok javára, melyek eredményeként több 
mint 100 millió forinttal tudtuk támogatni az autista fiatalokat befogadó lakóotthonok fennmaradását.
Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a társadalomformáló hatást is. A művészeti programnak köszön-
hetően az érintettek a művészeti piacon is értékkel bíró alkotásokat hozhatnak létre, a rajzokon keresztül 
közelebb kerül az autizmussal élők nehezen megközelíthető, különleges, izgalmas világa. A program lehetőséget 
ad a társadalmi felelősségvállalásra, hiszen amellett, hogy egyedülálló, kiváló minőségű és esztétikus műveket, 
tárgyakat kínál, az eladásból befolyó összeggel jó ügyet szolgál.

Támogatott lakóotthonok:

Angyall iget Alapítvány
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány
Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület
Esőemberekért Egyesület
Esőemberke Alapítvány a Vas Megyei Autistákért
Híd a Jövőbe Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány
Kalán Néni Kis Kulcsa a Pihenőkerthez Autista Alapítvány 
Miskolci Autista Alapítvány
Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány
Szimbiózis Alapítvány
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület
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Jermakov Katalin
Nyakék
Ezüst, plexi
64x435x6 mm

Tételszám: 01
Kikiáltási ár: 85.000 Ft

Érték: 120.000 Ft



Varga Máté
2015
50x70 cm
Vegyestechnika, papír

Tételszám: 02
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Krausz Diána
Karkötő
Ezüst, sárga zafír
33x184x8 mm

Tételszám: 03
Kikiáltási ár: 85.000 Ft

Érték: 120.000 Ft



Bihari László
2014
25x18 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 04
Kikiáltási ár: 50.000 Ft



Égi Marcell
Karkötő
Alumínium, titán, NATO szíj
285x62x15 mm

Tételszám: 05
Kikiáltási ár: 90.000 Ft

Érték: 130.000 Ft



Abuczki Dávid
2015
29x36 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 06
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Dávid Attila Norbert
Nyakék
Ezüst, laminált papír
55x42x6 mm, lánc: 600 mm

Tételszám: 07
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

Érték: 170.000 Ft



Varga Máté
2015
42x60 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 08
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Tóth Zoltán
Nyakék
Ezüst, pálmafa, gyöngyház, műgyanta
67x46x16 mm, lánc: 450 mm

Tételszám: 09
Kikiáltási ár: 170.000 Ft

Érték: 270.000 Ft



Zoltán Gábor
2013
50x70 cm
Papír, vegyes technika

Tételszám: 10
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Pallagi Tünde
Gyűrű
Ezüst, színezett plexi
20x55x32 mm

Tételszám: 11
Kikiáltási ár: 30.000 Ft

Érték: 40.000 Ft



Bálizs Mihály
2014
30x42 cm
Papír, vegyes technika

Tételszám: 12
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Pallagi Tünde
Nyakék
Ezüst, színezett plexi
91x33x13 mm, lánc: 640 mm

Tételszám: 13
Kikiáltási ár: 30.000 Ft

Érték: 40.000 Ft



Bálizs Mihály
2014
30x42 cm
Papír, vegyes technika

Tételszám: 14
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Pallagi Tünde
Fülbevaló
Ezüst, színezett plexi
47x30x79 mm / db

Tételszám: 15
Kikiáltási ár: 40.000 Ft

Érték: 50.000 Ft



Bálizs Mihály
2014
30x42 cm
Papír, vegyes technika

Tételszám: 16
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Huber Kinga
Nyakék
Porcelán, kalcit, ezüst
Medál: 53x56x21 mm, lánc: 610 mm

Tételszám: 17
Kikiáltási ár: 110.000 Ft

Érték: 155.000 Ft



Réti Kristóf
2014
43x40 cm
Papír, progresso

Tételszám: 18
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Huber Kinga
Nyakék
Porcelán, kyanit, moha achát, ezüst
Medál: 53x56x21 mm, lánc: 680 mm

Tételszám: 19
Kikiáltási ár: 110.000 Ft

Érték: 155.000 Ft



Réti Kristóf
2014
43x40 cm
Papír, progresso

Tételszám: 20
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Huber Kinga
Bross
Porcelán, korall, ezüst
53x92x21 mm

Tételszám: 21
Kikiáltási ár: 120.000 Ft

Érték: 167.000 Ft



Réti Kristóf
2014
18x25 cm
Papír, progresso

Tételszám: 22
Kikiáltási ár: 50.000 Ft



Lőrincz Réka
Karkötő
Ezüst, textil
268x57x16 mm

Tételszám: 23
Kikiáltási ár: 110.000 Ft

Érték: 155.000 Ft



Bárdfalvi Zsolt
2013
30x20 cm
Papír, grafit

Tételszám: 24
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Lőrincz Réka
Karkötő
Ezüst, textil, édesvizi gyöngy
269x76x28 mm

Tételszám: 25
Kikiáltási ár: 110.000 Ft

Érték: 155.000 Ft



Bárdfalvi Zsolt
2013
30x20 cm
Papír, grafit

Tételszám: 26
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Abaffy Klára
Nyakék
Ezüst, műgyanta
Medál: 48x11x3 mm, lánc: 450 mm

Tételszám: 27
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Zana Kristóf
2015
50x70 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 28
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Abaffy Klára
Nyakék
Ezüst, műgyanta
Medál: 48x11x3 mm, lánc: 450 mm

Tételszám: 29
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Zana Kristóf
2015
50x70 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 30
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Kárpáti Róbert
Nyakék
Ezüst
19x10x500 mm, pótlánc

Tételszám: 31
Kikiáltási ár: 85.000 Ft

Érték: 120.000 Ft



Kiss Péter
2014
30x42 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 32
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Vági Flóra
Bross és fülbevaló pár
Aranyozott ezüst, oxidált ezüst
Bross: 10x12x18 mm, Fülbevaló: 9x9x16 mm / db

Tételszám: 33
Kikiáltási ár: 130.000 Ft

Érték: 180.000 Ft



Farkas Ádám
2011
15x20 cm
Papír, filctoll

Tételszám: 34
Kikiáltási ár: 50.000 Ft



Dávid Attila Norbert
Nyakék
Ezüst, textilgumi
Medál: 54x39x5 mm, lánc: 500 mm

Tételszám: 35
Kikiáltási ár: 110.000 Ft

Érték: 160.000 Ft



Varga Máté
2015
50x70 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 36
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Vági Flóra
Bross
Festett ezüst, acél
59x60x2 mm

Tételszám: 37
Kikiáltási ár: 140.000 Ft

Érték: 210.000 Ft



Bihari László
2014
42x30 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 38
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Marosi László
Nyakék
Beton, acélsodrony
Medál: 51x51x6 mm, lánc: 480 mm

Tételszám: 39
Kikiáltási ár: 35.000 Ft

Érték: 46.000 Ft



Bihari László
2014
30x20 cm
Papír, színesceruza, grafit

Tételszám: 40
Kikiáltási ár: 90.000 Ft



Marosi László
Nyakék
Beton, fa, szilikon
Medál: 51x51x6 mm, lánc: 480 mm

Tételszám: 41
Kikiáltási ár: 35.000 Ft

Érték: 46.000 Ft



Bihari László
2014
25x35 cm
Papír, színesceruza, grafit

Tételszám: 42
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Marosi László
Nyakék
Beton, szilikon
Medál: 51x51x6 mm, lánc: 480 mm

Tételszám: 43
Kikiáltási ár: 35.000 Ft

Érték: 46.000 Ft



Bihari László
2014
30x20 cm
Papír, színesceruza, grafit

Tételszám: 44
Kikiáltási ár: 90.000 Ft



Kárpáti Róbert
Bross
Ezüst, oxidált és festett ezüst
72x56x7 mm

Tételszám: 45
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Érték: 75.000 Ft



Pados Zulejka
2013
20x30 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 46
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Gaál Gyöngyvér
Bross
Oxidált ezüst, arany
63x90x7 mm

Tételszám: 47
Kikiáltási ár: 85.000 Ft

Érték: 120.000 Ft



Varga Máté
2014
42x60 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 48
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Virág Bogi
Nyakék
Türkiz, ahát, onix, tekla, lávakő, üveg, kristály, réz
89x400x14 mm

Tételszám: 49
Kikiáltási ár: 55.000 Ft

Érték: 70.000 Ft



Pados Zulejka
2013
20x30 cm
Papír, akvarell

Tételszám: 50
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Király Fanni
Bross
Pergamen, japángyöngy, ezüst, acélhuzal
43x31x18 mm

Tételszám: 51
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Érték: 90.000 Ft



Zoltán Gábor
2013
18x25 cm
Papír, tus

Tételszám: 52
Kikiáltási ár: 50.000 Ft



Kecskés Orsolya
Bross
Réz, hidegzománc, acél
59x85x7 mm

Tételszám: 53
Kikiáltási ár: 75.000 Ft

Érték: 97.000 Ft



Vreczenár Viktor
2015
50x70 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 54
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Kecskés Orsolya
Bross
Réz, hidegzománc, acél
58x79x7 mm

Tételszám: 55
Kikiáltási ár: 75.000 Ft

Érték: 97.000 Ft



Vreczenár Viktor
2015
30x40 cm
Papír, olajpasztell

Tételszám: 56
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Lenzsér-Mezei Kata
Nyakék
Ezüst, bronz
Medál: 40x27x9, lánc: 450 mm

Tételszám: 57
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Zoltán Gábor
2013
25x18 cm
Papír, tus

Tételszám: 58
Kikiáltási ár: 50.000 Ft



Lenzsér-Mezei Kata
Gyűrű
Ezüst, bronz
19x71x25 mm

Tételszám: 59
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Zoltán Gábor
2012
65x50 cm
Papír, tus

Tételszám: 60
Kikiáltási ár: 70.000 Ft



Gera Noémi
Gyűrű
Ezüst, papír
45x45x5 mm

Tételszám: 61
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Bihari László
2014
30x20 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 62
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Gera Noémi
Nyakék
Ezüst, papír, acélhuzal
Medál: 70x70x5 mm, lánc: 800 mm

Tételszám: 63
Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Érték: 65.000 Ft



Bihari László
2014
30x20 cm
Papír, színesceruza

Tételszám: 64
Kikiáltási ár: 60.000 Ft



Ékszertervező művészek

Abaffy Klára
2000-ben diplomáztam a Magyar Iparművészeti Egyetemen (mai nevén MOME), 
azóta foglalkozom ékszertervezéssel.
A finom vonalvezetésű sematizált növényi motívumok,a meghatározó színvilág, és 
a különböző anyagok összefonódása együttesen teszi sajátossá az ékszereimet. 
Egy ékszer megszületésének a tervezés mellett szerves része a megvalósítás is. 
Szeretem megélni, amint a papírra skiccelt vonalak a kezem által kelnek életre, és 
végül egy kézbevehető, viselhető tárgy születik belőlük. Fontos számomra az ele-
gancia és a hordhatóság is,hogy tárgyaim ezek együttes erejével keljenek életre, 
és szólítsák, valamint találják meg viselőjüket.

Dávid Attila Norbert
Tárgyaim:
Pillanatok. Anyagok. Hangulatok. 
Érzések. Színek. Fények.
Ásványok. Technikák. Gépek. 
Részletek. Ékszerek. Képek. Szépek.

Én:
Vidám. Vicces. Szerény. 
Lusta. Laza. Kemény. 
Ügyes. Kedves. Derék.
Igaz. Megtört. 
Szabad. Magyar. Ötvös. Legény.



Égi Marcell
Szívesen gondolkodom rendszerben, kollekciókban. Ezek alapja általában egy-
egy vezérmotívum, mely köré fűződnek fel a kész tárgyak rugalmas rendszerben. 
Gyakran fedezhető fel munkáimban a modularitás. A tárgyakat egyszerre jellemzi 
szigorúság és játékosság. Geometrikus formákban, jel- és képletszerű tagoltság 
jelenik meg. Absztrakt minták artikulálódnak térben.

Gaál Gyöngyvér
Több mint 20 éve tervezek, készítek ékszereket.
Fő alapanyagom ékszereim készítésénél az ezüst, de alkalmanként kombinálom 
textillel, fával, akár műanyaggal is. Gyakran használok drágaköveket, melyeket 
az ékszerhez csiszoltatok. Lenyűgöz a természetben előforduló ásványok, drága-
kövek gazdag színvilága.
Leginkább brossokat szeretek készíteni, mert méretük lehetővé teszi, hogy 
történeteket meséljek el velük. Szeretem, ha egy ékszer megmosolyogtat, ezért 
a saját tervezésű ékszereim közül a vidám darabok a kedvenceim.

Ékszertervező művészek



Ékszertervező művészek

Gera Noémi
Szeretem a nőies és egyéniséggé növő tárgyakat. Nem a hétköznapi ékszer 
érdekel, hanem az, ami látható, emlékezetes és különleges. Ugyanakkor fontos 
hatással van rám, hogy a ma világa az örökké változtatás kényszere, a mindig 
újat akarás. Kíváncsi vagyok az anyagokra, hogy mire képesek, és hogy hogyan 
illenek az én gondolataimhoz. Koncepciókban gondolkodom, ami egyben reflek-
tálás környezetemre, életemre, érzéseimre.

Huber Kinga
Nem kell felnőnöm. Egész életemben játszhatok. Ezt választottam, ezt szeretem, 
ez a munkám.
Mindig játszom a gondolattal, a lehetőséggel, egy új technikával, egy másik anyag-
gal, a lehetetlennel, a humorral, a határok tágításával, a szokatlanok társításával, 
mindennel, ami körülvesz.



Jermakov Katalin
Munkáimra erős gondolati tartalom jellemző. Ékszereim alapvető ismertetőjele 
a határozott kontrasztok alkalmazása, homorú és domború felületek, négyzet 
és kör, lágy és kemény anyagok együttes használata, amelyben minden elem 
egyenrangú szerepet kap, harmonikus egységet képez.

Kárpáti Róbert
Az ékszereket hordható alkotásokként értelmezem, amelyek hol geometrikus 
minimalisták, hol figurális narrativák, hol ezek keverékei. Fontos számomra 
a humor, a játékosság és a gondolatkeltés.
Az alkotási folyamatot két részre bontom: a tervezésre, ami aktív, és az elkészítésre, 
ami szinte passzív és meditativ.
Élvezem amikor egy-egy tárgyam mellé viselői történeteket szőnek, azokat 
különböző jelentésekkel ruházzák fel, ami teljesen más, mint amit én gondoltam 
tervezés közben, ám ugyanannyira izgalmas.

Ékszertervező művészek



Ékszertervező művészek

Kecskés Orsolya
Szeretek képzelődni. Amikor dolgozom, a legváltozatosabb dolgok jutnak eszembe, 
és ezeket a képeket, érzéseket és gondolatokat alakítom formákká. Nem szoktam 
semmit konkrétan ábrázolni, inkább a felismerhető és a felismerhetetlen határán 
mozgok, és nem törekszem arra, hogy biztos támpontokat adjak a befogadónak. 
Aki kapcsolatba kerül az ékszereimmel, egy szabad asszociációs térbe léphet be, 
ahol a saját képzeletét működtetve a maga módján értelmezheti a formákat.

Király Fanni
Mindig az ékszertervezés érdekelt a legjobban a sokféle tevékenység 
közül, amivel a diploma óta foglalkozom. Szeretem az éremtervezés szi-
gorú kötöttségeit, a bronzból készült plasztika izgalmát, de leginkább az 
ékszerkészítés határtalan szabadsága vonz. Tobzódom az anyagok között, 
reménytelennek tűnő oszladozó- foszladozó holmikat , lágy anyagokat 
igyekszem okosan, átláthatóan és gátlástalanul rögzíteni egymáshoz. A leg-
nagyobb boldogság mégis számomra az, hogy vannak emberek, akik elég 
vállalkozó kedvűek ahhoz, hogy viseljék őket. Mert az ékszer számomra arra 
való, hogy hordjuk, és kiteljesítse a képet, amit magunkról mutatni szeretnénk.



Krausz Diána
Az ékszerek tervezéséhez folyamatos tanulásra van szükség, nem tagadom, hogy 
ez nehézségeket jelent, de még mindig ez az, amihez a leginkább kedvem van. 
Ami megtart a szakmában, az az állandó újrakezdés lehetősége, és ugyanakkor 
segít elmenekülni a szellemi szennyeződéstől.

Lenzsér-Mezei Kata
Több éve dolgozom építészmérnökként, belsőépítészként. Amióta ékszer-
tervezéssel, készítéssel is foglalkozom, izgat a kérdés, milyen jelentés-, vagy 
értéktöbbletet tudnának kapni a szakmámban nap mint nap használt teljesen 
hagyományos anyagok. Érdekel, hogyan hat vissza az építészetben használt 
formai komponálás, szerkezeti konstruálás az ékszerek megalkotásánál. 
Mennyire inspirálóak az építészetben és a környező világban felfedezhető 
textúrák, struktúrák, faktúrák a teljesen más léptékben formálandó ékszerek 
komponálásakor.

Ékszertervező művészek



Ékszertervező művészek

Lőrincz Réka
Számomra az ékszerkészítés a mai világ értelmezéséről szól. Egyfajta 
kommunikáció a környező világ és a saját belső világom között.
A láthatatlan láthatóvá tétele.
Ékszereimen keresztül a világ tartalmas kuszaságán merengek. Rengeteg 
érzelem és gondolat jár át a külvilág adta ingerek nyomán, melyeket 
megvizsgálok és tárggyá gyúrok.

Marosi László
Alkotói szemléletemet leginkább a kortárs építészetben jelenlévő hűvös, le-
tisztult irányzat puritánsága határozza meg. Ezüst nyakékeim központi elemét 
mérsékelt plaszticitás és selyemfényű felület jellemzi. Előszeretettel használok 
a hagyományos ékszerkészítésben ismeretlen anyagokat: egzótafát, bőrt, 
különböző műanyagokat és legújabban betont. Ékszereim jellemző ismertető- 
jegyei a légiesség, tiszta vonalvezetés és finom feszültség.



Pallagi Tünde
Több mint 20 éve tervezek, és az évek során számos alapanyaggal dolgoztam. 
A plexiglasba 3 éve szerettem bele. Számomra az alkotás egyfajta feldolgozási 
forma. Minden inspirál, amivel kapcsolatba kerülök. A természet, emberek, álla-
tok, növények, ízek, hangok, illatok, érzések, kimondott és kimondatlan szavak. 
Az engem ért emóciókat átfolyatom magamon, az információ átáramolva 
rajtam elemeire esik szét, az elemeket rakosgatom egy ideig, úgy is mondhat-
nám, hogy eljátszadozom velük, majd újragondolva rekonstruálódnak álta-
lam. Mint ahogy a kagyló testében születik a gyöngy. Legkedveltebb kifejezési 
formám a kézifestés és az expresszív színhasználat. Időnként különleges tex-
túraként újrahasznosított anyagokat építek az ékszerekbe.

Tóth Zoltán
1998-ban diplomáztam a Budapesti Iparművészeti Egyetemen (ma MOME-n), 
azóta önálló tervezőként dolgozom.
Számos részterülettel foglalkoztam az ékszerektől a nagyobb belsőépítésze-
ti tárgyakig. Jelenleg főleg ékszereket készítek és érmészettel foglalkozom, 
ill. a MOME oktatója vagyok. Ékszereim számos hazai és külföldi kiállításon 
szerepeltek. Több éremtervem valósult meg a Magyar Pénzverőben a MNB 
érempályázatainak eredményeként.
Munkáim megtalálhatók az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében is. Kozma 
Lajos ösztöndíjban, HungArt, valamint 2012-ben Ferenczy Noémi-díjban részesültem.

Ékszertervező művészek



Ékszertervező művészek

Vági Flóra
Munkám elsősorban a különböző alapanyagokkal (pl . fa, papír, fém) 
való kísérletezésre, azok fizikai határainak feszegetésére és belső energiáik 
szobrászi megformálására fókuszál. Egy intutitív alkotási folyamat során olyan 
ékszereket és tárgyakat hozok létre, amelyek elgondolkodtatják az embert és 
a tudatalatti érzékekre hatnak. Mindemellett a tárgyak megalkotása közben 
nagy gondot fordítok a „tudatos véletlenek” előidézésére. Azon a határmezs-
gyén mozognak, ahol kérdésessé válhat a szemlélő számára, vajon a jelen lévő 
tárgy teljes mértékben emberi kéz „nyoma”, vagy részben természeti jelenség 
eredménye.

Virág Bogi
Az alkotáson keresztül a belső világom, gondolataim, aktuális hangulatom jelenik 
meg egy adott tárgy formájában. A színek és a forma együttes harmóniája által 
válik ékszerré a tárgy.
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Abuczki Dávid
Dávid állami gondozásból került a Miskolci Autista Alapítvány lakóotthonába. 
Társaságkedvelő fiatal, a közösségi eseményekben való részvétel meghatározó 
számára, ahol kitűnik előadni és szerepelni vágyó személyiségével. Rendkívül jó 
a memóriája, sok dalszöveget és verset ismer, szeret táncolni. Michael Jackson nagy 
rajongója, a farsang és a „ki mit tud” a legkedvesebb élményei, ahol közönség 
előtt is eljátszhatja őt és más kedvenceit.
Többnyire vidám, szórakoztató személyiség, ez rajzain is érzékelhető. Lényeg-
re törő egyszerűséggel rajzol, találó, humoros figurákat. Sorozatokat készít a 
„kedvenceiről”, énekesekről, hírességekről, mesehősökről is. Nagy figyelmet 
szentel legfőbb jellemvonásaiknak, melyeket nagyon sajátosan meg is jelenít, 
figurái mellett sokszor szerepel betű is, amely egy jelzés, az ábrázolt alak 
nevének kezdőbetűje.

Bálizs Mihály
Rajzai erőteljes gesztusokra és színekre épülnek, egyszerre expresszívek, kötet-
lenek és kötöttek, a lendületes vonalak kis halmazokban sűrűsödnek egymás 
mellé különböző színekkel, a satírozott szakaszok közé lendületes körök ékelőd-
nek. Mihály gyakran és hirtelen vált színt, rajzai vibráló színvilágot nyújtanak, 
addig halmozza a kisebb színsatírokat, amíg a papír meg nem telik.
Rajzaiban felfedezhetők különféle formák ábrázolásai, például gyümölcsök, 
betűk, geometrikus formaelemek, de főképp a színfoltok ritmusa vagy épp 
kuszasága dominál.
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Bárdfalvi Zsolt
Zsolt túlnyomórészt saját – főként elektronikus – tárgyairól készít rajzokat. 
Rádió, óra, usb stick, fülhallgató, kulcstartó és még folytathatnánk – olyan 
tárgyak ezek, amelyeket Zsolt szinte mindig magánál hord. A rajzok a tárgy 
alapos megfigyelésével készülnek, különös tekintettel a rajtuk található feli-
ratokra, az óra számaira, a legkisebb gombokra vagy bemenetekre. Zsoltnak 
teljes gyűjteménye van elektronikus tárgyakból, az erre épülő grafikai sorozat 
egyfajta személyes-tárgy dokumentáció, egy rajzolt archívum.

Bihari László
Bihari László emberalakjai valós személyeket jelenítenek meg, leginkább a szüleit 
vagy őt magát. Korábban ezek a figurák hol önmagukban, hol pedig csopor-
tosan lebegtek a papíron, jellegzetességük az ujjak sokasága, a rengeteg hajszál, 
mondhatni minden megsokszorozva jelenik meg a rajtuk, ami vonalszerű. 
Korábbi rajzaihoz képest, ahol az alakok önmagukban álltak, Laci most 
hosszadalmas, koncentrált, repetitív módon vonalkázott színfelületeket 
növeszt a papírra, négyzet vagy kör alakú formákat képezve, melyek tökéletesen 
komponáltan illeszkednek mind a figurához, mind egymáshoz. Páratlan érzékkel 
nyúl a színekhez, ezeknek mind a hideg mind a meleg árnyalatait érzékenyen, 
egyensúlyban rendeli egymáshoz.



Farkas Ádám
Farkas Ádám az ábraként megjeleníthető koncepciók, szabályok, elméletek kom-
binálását és ezzel párhuzamosan felborogatását tartja az egyik legviccesebb 
dolognak az életében, így számára adott esetben a Pitagorasz-tétel RGB színek-
kel kifejezve, vagy az ABC betűi mértani formákként való vizsgálata olyan, mint 
egy koncepció - stand up comedy: a mindenek fölé rendelt „jelentés” elbotlik saját 
lábában és a realitás betonjára huppan.

Kiss Péter
1990-ben született, beszédében akadályozott, azonban kommunikatív fiatalem-
ber: többek közt jól tud írni, olvasni, számolni, valamint a rajz terén is ügyes. 
Rajzai sokszor humoros kicsengésűek, ebben a szöveges elemek is szerepet 
játszanak, melyek hozzátartozó részei a rajzoknak. Figuráit sokszorozza, hal-
mazszerű kompozíciókat képez egy-egy motívumból. Erőteljesen és pontosan 
kiszínez mindent, a rajzon szereplők nevét, mennyiségét is szám szerint feltün-
teti. Van egy kis pálcika emberke, Popej, aki minden rajzon megjelenik. Szívesen 
rajzol állatkákat, fasorozatokat fejből is, például ünnepekhez kapcsolódva.

Autista alkotók



Autista alkotók

Réti Kristóf
Kristóf izgatottan válogat a ceruzák között, ösztönösen ráérez az árnyalatok 
összhangjára, a külön satírozott részeket finom ritmusban hangolja képpé. Az 
ábrázolt figurák, a színmezők energiával telítettek, már-már kinövik a papír 
adta kereteket is.
Legújabb munkáin a tőle megszokott emberfigurákat és az őket körülölelő 
hátteret egyre inkább egy színes négyzetekre osztott geometrikus felületté szövi 
össze.Ez a típusú geometrizálás olykor teljesen eluralja a papírt: a négyzeteket 
átlókkal színes háromszögekre osztja, olyannyira, hogy a figura maga már meg 
se jelenik. Az eredetileg nagyvonalú lendülettel felvitt manóformából ily módon 
absztrakt geometrikus rajz fejlődik sűrűn telített pigment négyzetekkel.

Pados Zulejka
Pados Zulejka megszállottan alkot: rajzai mennyiségének kizárólag a rendelkezés-
re álló papír és rajzeszközök mennyisége szab határt. Lenyűgöző könnyedséggel 
variálja a technikákat: a ceruza, filc, pasztell legalább annyira jellemzően jelen 
van egy-egy rajzon, mint a vágás, kollázs, fotók, gyereknyomda, zsírkréta vagy 
akvarell. A képek, a színek és a minimalista, főleg körre, vonalra és négyzetre re-
dukált jelhalmazok - bár a látogató számára teljességgel absztraktaknak tűnhet-
nek - az esetek többségében konkrét eseményekhez, helyzetekhez, személyekhez 
kötöttek, melyeket Zulejka a kép készítése közben újból és újból szóban is felidéz. 
Naponta megesik, hogy több száz rajz készül, majdnem minden esetben a pa-
pír mindkét oldalára. A rajzokon olykor-olykor fellelhető nevek ajánlások, melyek 
feltüntetéséhez Zulejka minden esetben ragaszkodik.



Vreczenár Viktor
Viktor emlékezetből dolgozik, mintegy rajzban „felemlegeti” mindazon tárgyakat, 
amelyeket kedvel. Grafikái készítésekor nem törekszik realisztikusságra, hanem 
inkább a saját szubjektív „realitása” felé közelíti a külső formákat: Viktor olyan tár-
gyakhoz vonzódik, amelyek magukban hordják a köröket, mint például metrólám-
pa, rezsó és gombjai, tubusok kupakokkal, vékony és vastag ragasztószalagok. 
Rajzain a tárgyak zöme körökből, ívekből, lendületes spirálokból áll, mintha egyfaj- 
ta belső motor generálná őket kalligrafikus vonalak csipkehálójává. Szinte kivétel 
nélkül minden egyes tárgyhoz odarajzolja — vagy írja? — a tárgy nevét is folyóírás-
sal, a betűk íveit, a hurkok lendületét ugyanazzal a gesztussal teríti a papírra, mint 
magát a tárgyat. Így a szövegek — ez esetben a tárgy neve — nem kommentár, 
nem kiegészítő információ, nem felirat, hanem a rajzzal teljesen egyenrangú elem, 
az ívek és hurkok része. Az írás és a rajzolás fogalma Viktor esetében feloldódik és 
a kettő együtt alkot egy sajátos, Viktorra jellemző rajzi modort.

Varga Máté
Varga Máté négyzeteket épített egymáshoz a kezdetek kezdetén, amikor még 
kisebb formátumú papírra dolgozott. Ez a szisztematikus négyzetrács-építés 
olyan képi világgá alakult át az utóbbi években, ahol különböző geometrikus 
körvonalak cikk-cakkok, körök átlókkal épülnek egymásra, rendelődnek egymás 
mellé, egymásra halmozott jelekre emlékeztetve a befogadót. 
Máté korábban leginkább a zöld illetve a kék színhez ragaszkodott, mostanra 
viszont megjelentek nála a sárgák, barnák, vagy akár a fekete.
Újabban a már ismerős motívumok halmazára egy erőteljesebb rajzeszközzel 
(pl. pasztell) dolgozik rá, amely jelentősen megváltoztatta a képeit. Máté geo-
metrikus munkái az egyik legkiemelkedőbb és legtalányosabb grafikai anyag 
a MOHA autista rajzgyűjteményében.

Autista alkotók
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Zoltán Gábor
Zoltán Gábor grafikai sorozata egy nagyon markáns, következetes anyag. A raj-
zokon megjelenő figurák - leginkább állatok - egy szétbomlott színes pamut-
gombolyag tökéletesen kiegyensúlyozott kompozícióját juttatják eszünkbe. 
A lendületes, hezitálástól teljességgel mentes, könnyed mozdulatokkal egymásra 
halmozott figura-kontúrok labirintusaiból nyitott szájak és tágra nyílt szemek 
tekintenek ránk csodálkozóan. A papíron nincs hierarchia, minden pontosan 
ugyanannyira van jelen. Az egymásra vetett vonalfigurák csomópontokat 
képeznek a hálóban, melyek teljesen kiegyensúlyozottan szóródnak el a felületen.
Gábor kezdetben kizárólag egy-egy autó motívumot vagy 1-1 cicát vetett a pa-
pírra. Mostanra lassan nem maradt olyan lény a földön, amiről ne rajzolt volna 
a rajzfilmfigurák bájával versenyző alakocskákat. Technikailag szintén nagyon 
széles a spektrum: a tustól kezdve az olajpasztellen át egészen a filcig, színes 
ceruzáig mindent kipróbál, és lenyűgöző lendülettel alkalmaz.

Fotó: Bugár Máté | Smink: Mártai Marianna | Modell: Petrik Andrea

Zana Kristóf
Zana Kristóf autista és gerincsérült fiatalember, 2005 óta lakik a Szent Gergely 
Lakóotthonban Tatán. Egy rendkívül csendes, a megfoghatatlan idő múlásával 
küszködő fiatalember. Folyton fáziskésésben él, mind a hely- mind a helyzetvál- 
toztatás, a cselekvések kivitelezése - a végrehajtó működési zavara okán - ne-
héz számára.
A környezete és főleg önmaga elfogadása segítette abban, hogy kibontakozzék. 
Egy ideje már nem csupán a rajzlapok alsó egy négyzetcentiméterébe zsúfol-
ja a mondanivalóját, hanem fokozatosan kitölti a rendelkezésre álló területet. 
Ez a beszédében, az írásában is jellemző: egymásra tolulnak a hangok, betűk. 
Ma már bátrabban szólal meg, sok levelet ír a számítógépen, gátlásai oldód-
tak. Gazdag belső világáról mindannyian tudtak, akik őt ismerik, de arról, hogy 
az valójában milyen, nem volt tudomásuk. A képek információt adnak belső 
értékeiről, segítenek, hogy a körülötte élők jobban megértsék őt.
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