2018
AUKCIÓ

Köszöntő
Tavaly az Alapítvány tizedik évét ünnepeltük idén pedig a tizedik jótékonysági estre és aukcióra kerül sor. Az alapítvány
és életünk első aukcióján 2008-ban nem kevesebbre vállalkoztunk, mint hogy az akkori nevén “Fogadj be egy művészt és
egy otthont” nem egyszeri eseményt szervezünk, hanem három éves programot indítunk el. Ennek keretében az aukción
vásárlók összesen három évre vállalták, hogy évente ugyanakkora összegért vásárolnak az adott művésztől és ennek fele
a művészé, másik fele a hozzá kapcsolt autista otthoné lesz. Mondani sem kell, hogy a válság kirobbanásának évében egy
ilyen, összesen több, mint 70 millió forintos, három évre kiszámítható bevételt jelentő támogatási program mind a fiatal
kortárs művészeknek, mind az otthonoknak életbevágóan fontossá vált. De itt nem álltunk meg. Következő aukciónk 2010ben olyannyira merész volt, hogy szinte minden ismerősünk lebeszélt róla, ugyanis száz autista rajzot vittünk kalapács alá
és a több, mint 30 millió forintos bevétel minden reményünket felülmúlta, nem kevésbé a rajzok kiállítása a Műcsarnokban,
melyhez hasonló bemutatkozási lehetőség nem csak autista, de nem autista kortársaknak is ritkán adatik meg. Ezt később
több, hasonlóan presztízs értékű gyönyörű kiállítás követte a Nemzeti Galériától a kisebb vidéki múzeumokon át a tavalyi,
„Az autizmus, mint metafora” Dunaújvárosban és Székesfehérváron bemutatott kettős kiállításig. A meglepő újítások szinte
minden évben jellemezték az egyre bővülő aukciós palettát, hiszen nálunk először jelentek meg az Autistic Art saját egyedi
termékei mellett kortárs ékszertervezők és designerek autista rajzok által ihletett munkái. Nem félünk, hogy kifogyunk az
ötletekből, de talán nem is a minden évben bekövetkező megújulás már a lényeg, hanem az Önökkel együtt alkotott egyre
bővülő közösség, amely szívügyének érzi a segítségre szorulók támogatását, ezen belül is a különösen kevés figyelmet kapó
autista emberek segítését. Köszönjük Önöknek és reméljük, hogy a munkánk révén mi is sokat tudtunk közvetíteni Önöknek
élményekből, egy újfajta művészet és az emberiséggel egyidős humanizmus mai értékeiből.

Jaksity György
alapító, Autistic Art Alapítvány

Támogatott lakóotthonok
Angyalliget 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
Miskolci Autista Alapítvány
Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány
Szimbiózis Alapítvány
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Varga Máté
Lakatos Renáta

Luka Steiner
2015 Magnum
for Autistic Art
Kékfrankos-Cabernet sauvignon
házasítása egy hektárnyi
Steiner dűlőből
egyedi, kézzel festett üveg
Design – Petényi Z. Tibor

Bihari László

1.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Kalocsai Nóra

Autistic Art Gourmet
T-Shirt
100% pamut
válaszható méretben
Design – Petényi Z. Tibor

2.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Abuczki Dávid

Konda Brigi
Tálak (2 db)
20 cm (átmérő)/db
Színezett porcelán kézzel festve

3.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 15.000 Ft
Becsérték: 22.000 Ft

Farkas Ádám

Égi Marcell
Yeah nyakék
60 x 850 x 8 mm
festett és mart magnézium,
onix, üveg

4.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft
Becsérték: 100.000 Ft

Vera Molnar
Lignes des Verticales, 1987
42 x 30 cm - 1/1, szitanyomat, papír
Vintage Galéria

5.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 350.000 Ft
Becsérték:		450.000 - 550.000 Ft

Bihari László
2017
35 x 50 cm
Papír, progresso

6.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Stadtmüller Tamás

Autistic Art Turquoise
selyemkendő
70 x 70 cm
100 % hernyóselyem
textiltervező művész - Révész Eszter

7.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Lakatos Renáta

Gera Noémi
Ginko nyakék
70 x 123 x 27 mm
ezüst, sodronydrót, metálfonal

8.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 119.000 Ft
Becsérték: 170.000 Ft

Kupcsik Adrián
Applausing
2013, 70 x 75 cm, olaj, vászon
Chimera-Project Gallery

9.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 330.000 Ft
Becsérték: 500.000 - 620.000 Ft

Réti Kristóf
2015
36 x 25 cm
Papír, olajpasztell

10.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Lakatos Renáta

Autistic Art Bamboo
díszzsebkendő
30 x 30 cm
100 % hernyóselyem
textiltervező művész - Révész Eszter

11.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 13.000 Ft
Becsérték: 18.000 Ft

Varga Máté
2014
60 x 42 cm
Papír, színesceruza, olajpasztell

12.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Bihari László

Kamchatka Design Schulteisz Márta
Kamchatka design kimonó
one size
100 % hernyóselyem, digitális
nyomás

13.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 35.000 Ft
Becsérték:		50.000 Ft

Bihari László

Abaffy Klára
Ébenfa függő
40 x 25 mm, 450 mm
(lánc)ezüst, ébenfa,
színezett műgyanta

14.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 49.000 Ft
Becsérték: 70.000 Ft

Zoltán Gábor

Autistic Art Friends
T-Shirt
100% pamut
válaszható méretben
Design – Petényi Z. Tibor

15.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Réti Kristóf
2017
30 x 42 cm
Papír, színesceruza, olajpasztell

16.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Makai Mira Dalma
Csövek és kövek IV.
2016
45 x 25 x 25 cm
mázazott kerámia
ART + TEXT Budapest

17.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 150.000 Ft
Becsérték: 220.000 - 300.000 Ft

Pados Zulejka

Huber Kinga
Nyakék, 50 x 50 mm, 600 mm
ródiumozott, aranyozott és
festett ezüst, hagyományos
ezüstműves technikával forrasztás, domborítás

18.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 133.000 Ft
Becsérték: 190.000 Ft

Kaliczka Patrícia
Jövőbe tekintő delphoi férfi, Kr.e. 412
2016-2017
Tételszám:
110 x 100 cm, olaj, vászon
Kikiáltási ár: 410.000 Ft
Viltin Galéria
Becsérték: 650.000 - 750.000 Ft

19.

Zoltán Gábor
2017
50 x 35 cm
Papír, olajpasztell, ecoline

20.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

21.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 19.000 Ft
Becsérték: 28.000 Ft

Varga Máté

Konyári Sessio 2003
Egyedi, kézzel festett üveg, tampon nyomott feliratozás.
Ez a rendkívüli, koncentrált,
nagy formátumú bor Magyarország első Nagyarany
díjasa lett Brüsszelben.
Design - Petényi Z. Tibor

Lakatos Renáta
2014
42 x 30 cm
Papír, színesceruza

22.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Kalocsai Nóra

Kamchatka Design Schulteisz Márta
Kamchatka design kiskabát
M
pamut, poliészter,
digitális nyomás, hímzés

23.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 30.000 Ft
Becsérték:		42.000 Ft

Kiss Péter

Gaál Gyöngyvér
leveles nyakék fülbevalóval
30 x 10 mm, 850 mm (lánc) /
fülbevaló - 10x6 mm
ezüst, hematit

24.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 56.000 Ft
Becsérték: 80.000 Ft

Szíj Kamilla
Cím nélkül
2003
70 x 76 cm, hidegtű 1/1
Vintage Galéria

25.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 350.000 Ft
Becsérték: 450.000 - 550.000 Ft

Stadtmüller Tamás
2017
60 x 42 cm
Papír, színesceruza

26.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Varga Máté

Autistic Art teázó szett

kiöntő - 10 cm (átmérő), 8 cm (magasság), csésze / db - 9 cm (átmérő), 6 cm (magasság)
Tételszám:
kerámia, kézzel korongozott, gázredukciós égetés, szeladon máz
Teakeverék Autistic Art dobozban – kínai fehér tea, thai citromfűvel és brazil rózsaborssal Kikiáltási ár: 21.000 Ft
kerámia - Ruzicska Tünde / tea – 1000 tea
Becsérték: 30.000 Ft

27.

Varga Máté
2017
70 x 50 cm
Papír, színesceruza

28.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Bihari László

Autistic Art Balaton
selyemsál, díszzsebkendő
140 x 70 cm / 30 x 30 cm
Tételszám:
100 % hernyóselyem
Kikiáltási ár: 42.000 Ft
Becsérték: 60.000 Ft
textiltervező művész - Révész Eszter

29.

Vreczenár Viktor
2015
60 x 42 cm
Papír, olajpasztell

30.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Varga Máté

Autistic Art Star
díszzsebkendő
30 x 30 cm
100 % hernyóselyem
textiltervező művész - Révész Eszter

31.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 13.000 Ft
Becsérték: 18.000 Ft

Varga Máté
2014
70 x 50 cm
Papír, olajpasztell, színesceruza

32.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Bihari László

Kontor Enikő
Csészék
~ 10 cm átmérő / 7-8 cm magasság / db
korongozott samottos massza, fatüzelés

33.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 59.000 Ft
Becsérték: 84.000 Ft

Farkas Ádám

Égi Marcell
More Yeah nyakék
55 x 500 x 10 mm
festett és mart magnézium,
kékkvarc, üveg

34.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft
Becsérték: 100.000 Ft

Király András
Valami készül
2014
55 x 40 cm, olaj, vászon
Viltin Galéria

35.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 210.000 Ft
Becsérték: 300.000 - 400.000 Ft

Zoltán Gábor
2016
50 x 35 cm
Papír, ecsetfilc

36.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Bihari László

Autistic Art Graphite 2 személyes ágynemű szett
Szatén
paplan 200 x 140 cm / db
nagypárna 90 x 70 cm / db
kispárna 50 x 40 cm / db

37.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
Becsérték: 130.000 Ft

Bihari László

Jermakov Katalin
“Doboz” nyakék
40 x 30 mm, 450 mm (lánc)
ezüst, ébenfa, korall intarzia

38.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 105.000 Ft
Becsérték: 149.000 Ft

Károlyi Zsigmond
Hat négyzet
2009 (2014)
50 x 50 cm, olaj, vászon
Neon Galéria

39.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 540.000 Ft
Becsérték: 800.000 - 950.000 Ft

Réti Kristóf
2017
42 x 30 cm
Papír, színesceruza, olajpasztell

40.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Kalocsai Nóra

Cadeau for Autistic Art 100 db-os
egyedi bonbonválogatás
A díszdoboz, amely 20 féle ízű bonbon különlegességet tartalmaz,
kereskedelmi forgalomban nem kapható.
Design – Petényi Z. Tibor

41.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 35.000 Ft
Becsérték: 50.000 Ft

Kalocsai Nóra
2016
36 x 25 cm
Papír, filctoll

42.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Lakatos Renáta

Anh Tuan
Női kézi- / váll- bőr táska
36 x 38 cm
bőr - kézzel készült

43.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 133.000 Ft
Becsérték: 190.000 Ft

Bihari László

Jermakov Katalin
“Doboz” gyűrű
15 x 15 mm, 30 mm (átmérő)
ezüst, ébenfa, korall intarzia

44.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 61.000 Ft
Becsérték: 87.000 Ft

Bernát András
Tér tanulmány No. 262.
2014
50 x 70 cm, olaj, vászon
Neon Galéria

45.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 270.000 Ft
Becsérték: 400.000 - 500.000 Ft

Vreczenár Viktor
2015
60 x 42 cm
Papír, pasztell

46.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Lakatos Renáta

Kele for Autistic Art Pastel Takaró
100 % organikus pamut
130 x 170 cm
tervező – Kele Ildikó

47.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
Becsérték: 130.000 Ft

Lakatos Renáta
2016
30 x 42 cm
Papír, színesceruza

48.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Szűcs Attila
Menyasszony
2012
50 x 70 cm, olaj, vászon
Deák Erika Galéria

49.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 1 110.000 Ft
Becsérték: 1 400.000 - 2 000.000 Ft

Stadtmüller Tamás
2018
60 x 42 cm
Papír, színesceruza

50.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft

Lakatos Renáta

Konyári Sessio 2004
egyedi kézzel festett üveg,
tampon nyomott feliratozás
Design - Petényi Z. Tibor

51.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 16.000 Ft
Becsérték: 23.000 Ft

Bálizs Mihály
2016
42 x 30 cm
Papír, színesceruza

52.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Bihari László

Konda Brigi
Tálak (3 db)
2 x 15 cm / 39 cm (átmérő)
Korongozott, kavicsolt kőedény
arannyal megfestve

53.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 38.000 Ft
Becsérték: 55.000 Ft

Farkas Ádám

Égi Marcell
Ouch PLS nyakék
60 x 700 x 12 mm
festett és mart magnézium,
üveg, korall

54.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 70.000 Ft
Becsérték: 100.000 Ft

Bálint Endre
Emlékezés
1978
55 x 42 cm, fotókollázs, farost
Virág Judit Galéria és Aukciósház

55.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 240.000 Ft
Becsérték: 370.000 - 500.000 Ft

Réti Kristóf
2017
42 x 30 cm
Papír, színesceruza

56.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Lakatos Renáta

Autistic Art Rosé
selyemsál, díszzsebkendő
140 x 70 cm / 30 x 30 cm
Tételszám:
100 % hernyóselyem
Kikiáltási ár: 42.000 Ft
Becsérték: 60.000 Ft
textiltervező művész - Révész Eszter

57.

Zana Kristóf

Abaffy Klára
Fehérarany függő
25 x 5 mm, 450 mm (lánc)
fehérarany, színezett műgyanta

58.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 133.000 Ft
Becsérték: 190.000 Ft

Maurer Dóra
Expo
1969
50 x 70 cm, síkmarás, metszet, mezzotinto
Vintage Galéria

59.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 600.000 Ft
Becsérték: 1 000.000 - 1 200.000 Ft

Stadtmüller Tamás
2016
42 x 30 cm
Papír, színesceruza

60.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Bihari László

Autistic Art Colors
selyemkendő
70 x 70 cm
100 % hernyóselyem
textiltervező művész - Révész Eszter

61.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Bihari László
2014
25 x 36 cm
Papír, színesceruza

62.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Kalocsai Nóra

Kamchatka Design Schulteisz Márta
Kamchatka design djellaba felső
M
100 % hernyóselyem,
digitális nyomás

63.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 35.000 Ft
Becsérték:		50.000 Ft

Pados Zulejka

Gera Noémi
Turbán gyűrű
30 x 40 x 30 mm
ezüst, szaténszalag

64.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 119.000 Ft
Becsérték: 170.000 Ft

Pintér Gábor
Harmónia sárgában
2010
118 x 120 cm, olaj, vászon
Deák Erika Galéria

65.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 360.000 Ft
Becsérték: 550.000 - 650.000 Ft

Bihari László
2016
35 x 50 cm
Papír, progresso

66.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Lakatos Renáta
Varga Máté

Autistic Art 6 db-os borválogatás
Bolyki - Merlot 2015, Etyeki Kúria - Chardonnay 2015
Gilvesy - Váradi Rajnai Rizling 2016
Konyári - Cabernet Sauvignon- Cabernet Franc 2013
Luka - „Szívhez közel” Cuvée 2016, Vylyan - Zweigelt 2016

67.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 28.000 Ft
Becsérték: 40.000 Ft

Kiss Péter

Gaál Gyöngyvér
Kis virágos nyakék levél
fülbevalóval
30 x 30 mm, 900 mm
(lánc) / 10 x 6 mm
rozé arany, hematit, citrin

68.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 119.000 Ft
Becsérték: 170.000 Ft

Nádler István
Budapest No.6.
1997
100 x 70 cm
acryl, kazeintempera, papír
Kisterem Galéria

69.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 480.000 Ft
Becsérték:		700.000 - 850.000 Ft

Bihari László

Konyári Sessio 2006
egyedi kézzel festett üveg,
tampon nyomott feliratozás
Design - Petényi Z. Tibor

70.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 16.000 Ft
Becsérték: 23.000 Ft

Varga Máté

Autistic Art Map T-Shirt
100% pamut
válaszható méretben
Design – Petényi Z. Tibor

71.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 21.000 Ft
Becsérték: 30.000 Ft

Zoltán Gábor
2017
42 x 30 cm
Papír, ecsetfilc

72.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Stadtmüller Tamás

Ruzicska Tünde
Hullám tányér - gyümölcsös tál
28 cm (átmérő)
kézzel épített porcelán, szeladon máz

73.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 28.000 Ft
Becsérték: 40.000 Ft

Hencze Tamás
Szürke csík /és Hencze Tamás Festmények
1963-1997 katalógus (Műcsarnok, 1997)
46 x 37cm, olajkarton, kollázs
Neon Galéria

74.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 240.000 Ft
Becsérték: 350.000 - 400 000 Ft

Varga Máté

Ádám Krisztián
Kitűző
50 x 70 x 30 mm
rozsdamentes acél, fotokémiai maratás
és mikro lézerhegesztés

75.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 63.000 Ft
Becsérték: 90.000 Ft

Bullás József
2017
50 x 50 cm
olaj, vászon
Deák Erika Galéria

76.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 340.000 Ft
Becsérték: 530.000 - 630 000 Ft

Bihari László

Kele for Autistic Art
Friendship Takaró
100 % organikus pamut
130 x 170 cm
tervező – Kele Ildikó

77.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 90.000 Ft
Becsérték: 130.000 Ft

Bihari László
2016 / 2017
35 x 52 cm
Papír, progresso

78.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Kiss Péter

Lőrincz Réka
Let’s go home! Bross
80 x 45 x 40 mm
ezüst, édesvizi gyöngy, régi ékszer, gyerekjáték

79.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 119.000 Ft
Becsérték: 170.000 Ft

Kiss Péter
2016
42 x 30 cm
Papír, színesceruza, filctoll

80.

Tételszám:
Kikiáltási ár: 60.000 Ft

Ékszertervező művészek
Ádám Krisztián
ékszertervező, designer 2003-tól a MOME művésztanára. Oktatói munkája mellett
önálló művészeti tevékenységet folytat. 2007, 2008 és 2009-ben elnyeri a Kozma
Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjat. 2011-ben megkapja a Ferenczy Noémidíjat. Munkái megtalálhatóak az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében, valamint
Spengler Katalin magángyűjteményében is. 2016-ban ‘studio AADAAM’ néven saját
műtermet hoz létre Budapesten. Elsősorban limitált példányszámú ékszerek, kísérleti és egyedi ékszerek tervezője és készítője.

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 elegancia és a hordhatóság is, hogy tárgyaim ezek
együttes erejével keljenek életre, és szólítsák, valamint találják meg viselőjüket.

Égi Marcell
Szívesen gondolkodom rendszerben, kollekciókban. Ezek alapja általában egyegy 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, drágakövek 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
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 reflektálás 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 anyaggal, 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.

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.

Designerek
Ahn Tuan:
Luu Anh Tuan, a vietnámi szármozású divattervező 2006-ban alapította meg saját
márkáját az ANH TUAN-t. A MOME-n és a London College of Fashion-on diplomázott,
majd számos nagy külföldi és hazai divathéten bemutató tervező gyakran alkalmaz
elfeledett kezműves technikákat, ötvözi a tradícionális dolgokat a modernnel.
Számos híres ember hordja egyedi, személyre szabott táskáit, melyek kiváló alapanyagból, prémium minőségben készülnek.

Konda Brigi:
“nagyon örültem ennek a felkérésnek. akkor jött, mikor magam is azzal kezdtem
kísérletezni, hogy rajzolok, festek, írok a tárgyaimra. lenyűgöznek ezeknek az autista gyerekeknek a munkái, mert tű pontosan a lényegről beszélnek, és semmi
másról. szeretnék ilyen művész lenni”

Kontor Enikő
Sok mindent szeretek. Szeretem például a levendula és a rózsa illatát beszippantani, és szeretem velük különlegessé tenni a lekvárjaim ízét. Szeretem a színes térdzoknikat és a mintás kendőket. Szeretem az embereket megismerni és megérteni,
hogy aztán megszerethessem őket. Szeretem túlélni a nyári forróságot, és a telet
ablakból figyelni. Szeretem magam beleélni egy hóember vagy akár egy százlábú
helyzetébe. Szeretem a teátrális dolgokat, a nagyvonalúságot és a monumentalitást akár 10 centiméteren belül is. Kicsit szeretek mindenbe belehalni, hogy aztán
feltámadhassak. De a legjobban talán azt szeretem, hogy az agyag néma, és mégis
képes elmesélni mindezt…

Ruzicska Tünde
Az agyag savanykás illata, nedves, száraz, puha és törékeny tulajdonságai testközeli élmények, mely az emésztő tűzben kap végső konzisztenciát. A kézzel megformált agyagfelületek és formák lassú, rétegről rétegre való építkezések. Elmélyedés. Önreflexió. A külső és belső tér közti űr mutatja a formát. Az idő változás.
A tér idő és test. A csend jelenlét. Szilárdan hiszem, hogy a kézzel készült tárgyak
időtlen értékükkel vezetnek minket az úton.

Designerek
Schulteisz Márta / Kamchatka Design
Keleti ihletésű ruhadarabjait az egyszerű formák, letisztult szabásvonalak jellemzik. Ebben a minimalista milliőben jelennek meg az autista művészek rajzai
új képi tartalommal gazdagítva azt. Kalocsai Nóra karakteres, lényegretörő figurái
a streetartosabb ruhadarabokra kerülnek, úgy mint az anyagában sportos (neoprén), de klasszikus vonalú kiskabátra, és a formailag könnyedebb, ám anyagában
elegáns hernyóselyem kapucnis felsőre. Bihari László absztrakt, geometrikus kompozíciói jól illeszkednek a kimonó kabát szigorú szerkesztési szabályaihoz, rajztechnikája finom festőiséget visz a tradicionális hernyóselyem alapanyagra.

Az egyedi Autistic Art tételek
létrejöttében közreműködtek
Konyári Pincészet
Fontosnak tartjuk ezt az együttműködést, hogy a borkóstolás ne csak az öncélú
hedonizmusról szóljon, hanem a közös társadalmi felelősségvállalásról is. Autista
társaink rajzait boraink büszkén viselik.
"Arra törekszünk, hogy könnyen érthető, könnyen megszerethető és szívesen
fogyasztható borokat készítsünk" - Konyári Dániel

1000TEA
A mottónk: "Egyetlen csésze tea sem hasonlít egyetlen másikhoz sem" (kínai
mondás)
A teázónk több mint két évtizede nyújt menedéket mindazok számára, akik szeretnék
maguk mögött hagyni a város forgatagát és hangulatos környezetben megpihenni egy
kanna kínai, japán, indiai tea mellett.
Kiváló minőségű alapanyagokból, magas szakértelemmel és gondos válogatással
készülnek teakülönlegességeink, a csomagolást pedig autista fiatalok rajzai borítják.
Örömmel csatlakoztunk az Autistic Art missziójához, mert adni boldogság.

Tibor Z. Petényi
Stamp Artist, Art Director at Y&R BUD.
Önmagamat és az alkotói szabadságot a bélyegtervezés folyamatában, a kutatásban és a történetek kis felületen való elmesélésében, a részletek megrajzolásában,
kidolgozásában találtam meg.
Az Autistic Art Alapítvánnyal és a rengeteg képben elmondott történetükkel az
ügynökségi munkámon keresztül találkoztam. Mára ezeket a történeteket privát
együttműködésben dolgozzuk fel, meséljük el kommunikációkban, formatervekben, csomagolásdesignokon keresztül.

Az egyedi Autistic Art tételek
létrejöttében közreműködtek
Luka Enikő – Luka Pincészet
“Enikő könyvből sohasem tanulta a borkészítést, a Luka Pincészet pompás,
karakteres és komplex borai egyedi stílusának és elbűvölő személyiségének
köszönhetően sikert sikerre halmoznak. Tudja, hogy a szőlő haszonnövény, de
számára inkább közeli, kedves élőlény. Társ. Ezért is olyan simogatóak, barátságosak a borai.”

Kele Ildikó - designer / Kele Clothing
Nagyon fontos, hogy folyamatosan érjenek új impulzusok, élmények, amik
feltöltenek. Számomra ugyanolyan fontos egy-egy ruha eszmei háttere, mint a
formai megjelenése. Minden darabnak saját története van. Szeretném, hogy egy
KELE-darab több legyen, mint egyszerű használati cikk, szeretnénk érzelmeket
ébreszteni az emberekben.”
Az autista fiatalok grafikáival díszített egyedi takarókat Ildikó tervezte és hazai
kezek készítették a legjobb minőségű olasz alapanyagokból. A Kele Clothing
munkáit 100%-ban Alapítványunk: az autista fiatalok és a művészeti program
javára ajánlotta fel.

Révész Eszter - textiltervező
A textil számomra nem pusztán anyagot, hanem legalább annyira látásmódot is
jelent. A strukturált gondolkodás az általam tervezett anyagoknál és mintáknál
is ugyanúgy előtérbe kerül. Izgalmasnak találom a textilben rejlő sokszínűséget,
ezért igyekszem többféle területen is tevékenykedni. Munkáimra egyaránt jellemző
a manuális megmunkálás és a digitális kivitelezés, hiszen mindkét mód eltérő
alternatívákat kínál. Az alkotásban leginkább a játékosság és a rendszerek kitalálásának lehetőségét élvezem. Azt a folyamatot, ahogyan az ötletek kusza
halmazából kézzelfogható anyag születik.

Cadeau Bonbon Manufaktúra
A gyulai Kézműves Cukrászdán belül 1998 óta működő Cadeau Bonbon Manufaktúrában hisznek abban, hogy a szeretettel és elhivatottsággal alkotott termékek
kiállják az idő próbáját. A Cadeau bonbon termékei többszörösen díjazottak lettek
az elmúlt években az International Chocolate Awards kelet-európai fordulójában,
illetve világdöntőjében.
A 100 db-os válogatás, mely kifejezetten az Autistic Art Alapítvány részére került
összeállításra, 20 különböző ízű bonbont tartalmaz, mindenből 5 darabot. A csomagolása egyedi tervezés, mely Petényi Tibor grafikus munkája, akit ezúttal Kalocsai
Nóra autizmussal élő fiatal csodás rajzai ihlettek.

Képzőművészek
Maurer Dóra
Maurer Dóra (1937) a magyar kortárs művészet nemzetközi színten is meghatározó alakja, 1961-ben végez a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán festő- és képgrafika szakán. 1975-77 között Kreativitási gyakorlatok címmel szakkört vezet
a Ganz-Mávag-ban Erdély Miklóssal. Alkotótevékenysége mellett fontos a pedagógiai és művészetszervező munkássága. Több műfajban tevékenykedik. Festményei mellett grafikákat, fotókat, filmeket, installációkat készít. A geometria,
a színelmélet és az érzékelés különböző elméleteinek felhasználásával készülő sorozatai egyszerre játékos kísérletek
és tudományos igényű megfigyelések.

Szíj Kamilla
Szíj Kamilla (1957) több évtizedes grafikai munkássága rendkívül konzekvens: művészetét redukált eszköz-, anyagés színhasználat, a narratíva száműzése, illetve a legtöbbször középpont nélküli, additív komponálás jellemzi. Monokróm, minimális motívumok sorából építkező konceptuális grafikáit nem ritkán egyetlen (grafit) ceruza segítségével hozza létre. A redukált formákból hagyományos technikákkal megalkotott felületeket az egyedi és sokszorosított
grafikai lehetőségek ötvözése jellemzi. Művein néhány alapmotívum időről időre és felületről felületre vándorol. A
rajzok horizontális és vertikális, nem ritkán hengerelt tekercsekben végződő végtelen felületén a hullámok gyakran
a képmező irányával ellentétesen szerkesztett interferenciákként működnek. A geometrikus alapformák (kör, ovális,
négyzet) mellett kitüntetett figyelmet kap a vonal, amely lehet egyenes, szaggatott, hullámzó, hosszú, rövid vagy akár
sűrűn szőtt. Egyszerre ábrázoló és absztraháló. Az apró vonalakból spártai fegyelemmel építkező nagyméretű rajzok
„vonalszőnyegek” módjára szövődnek összefüggő rendszerekké. A gomolygó vonalszövetekből pedig itt-ott gömbök,
szaggatott vonalak, vagy hullámörvények tűnnek ki.

Vera Molnar
Vera Molnar (1924) a budapesti Képzőművészeti Főiskola után a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait, s korai
kubista és absztrakt időszakát követően, a ’60-as évek végétől a számítógépes művészet lehetőségeinek kutatásába
kezdett. 1974 és 1976 között kidolgozta az ún „Molnar- programot”, amellyel létrehozta korai, egyedi komputergrafikáit.
Kiindulási motívumai szinte kivétel nélkül egyszerű geometrikus alakzatok (négyzet, téglalap), amelyeket az általa írt
algoritmusok apró lépésekben elmozdulásokká, aritmetikus rendezetlenségekké torzítanak.

Szűcs Attila
Szűcs Attila, az idén 50 éves művész a hazai képzőművészeti szcéna egyik legismertebb és elismertebb tagja. A londoni Sotheby’s aukciókon rekordáron kelnek el festményei, idén a budapesti Ludwig Múzeumban rendezett retrospektív
kiállítását az itt megjelent közönség nagy része látta.

Bullás József
Bullás József a magyar op-art festészet kiemelkedő képviselője. Képein a szín és a forma kombinációk végtelen
formában születnek újra, elsőre talán nyugtalanító, de hosszas nézegetés után inkább megnyugtatóvá válnak különleges kompoziciói.

Nádler István
Nádler István az 1945 utáni magyar művészet meghatározó alakja, a magyar neoavantgárd generáció tagja. Művészetében
kulcsfontosságú szerepet játszanak a művészettörténeti hagyományok éppúgy, mint a kortárs tendenciák. Művei számos magángyűjtemény mellet olyan jelentős külföldi intézményekben is megtalálható mint például a New York-i
Solomon R. Guggenheim Museum, a berlini Neue Nationalgalerie vagy például a bécsi Albertina grafikai gyűjteménye.

Képzőművészek
Pintér Gábor
Pintér Gábor a kortárs magyar képzőművészet rejtőzködő tehetsége. Festményei furcsa szituációkat feldolgozó,
elsősorban korunk fogyasztói társadalmának kritikus szemléletét tükröző életképek. Élénk színek, erőteljes gesztusok
és vastag ecsetvonások jellemzik expresszív vásznait, melyek ugyanakkor valós és hipotetikus jeleneteket is rögzítenek,
gyakran egyszerre közvetítenek realista és szürreális hatást. Pintér azonban nem a félrevezetés szándékával igyekszik
a hétköznapi dolgok szürrealista összeillesztésén keresztül megfejtésre késztető képrejtvényeket festeni. Ezekkel a
festményekkel inkább szeretne rámutatni a gondolkodás egyik sajátos jelenségére, arra a folyamatra, amikor önkényesen, akaratlanul jutnak eszünkbe dolgok mindenfajta kontextus vagy nagyobb narratíva nélkül, amikor látszólagos
összefüggés nélkül vezet egyik kép a másikhoz.

Kupcsik Adrián
Kupcsik Adrián festészete sokoldalú, ámde mégis egységes képi nyelven nyugvó konceptuális művészi gyakorlat, amely
olyan különböző médiumokon keresztül átalakítási folyamaton alapul, mint például festészet, fotózás, rajz és szobrászat.
Ebbe a kép nyelvbe a festészet nagyszerű korszakaiból épít: az analitikus kubizmus, a futurizmus és a művész korábbi
munkáinak cyberpunk jellemzőinek összekapcsolása új esztétikát teremt. Ez nemcsak a festészet klasszikus történelmi
műfajainak radikális újraértelmezését eredményezi, hanem a hatalom fetisizálódásának kortárs és disztópikus olvasását
javasolja, akár a szexualitásban, a személyiség kultuszában, akár a művészeti kánonban. Kupcsik megnyerte a STRABAG
Nemzetközi Művészeti Díjat (2002) , a Ludwig Alapítvány díját (1999) és a Deutsche Telekom Képzőművészeti Díjat (2000).

Makai Mira Dalma
Makai Mira Dalma az organikus asszociációkat keltő új absztrakció legfiatalabb magyar képviselője, aki egyaránt készít
olajfestményt, kerámia objektet és litográfiát is. Bár csak 2016-ban fejezte be az MA képzést a Magyar Képzőművészeti

Egyetemen, 2015-ben már megnyerte az Esterházy Art Award díját, feltörekvő friss tehetségként pedig portrét közölt
róla az Artlocator magazin és az Artkartell. 2015-ben az Akademie der Bildende Künste Münchenben tanult.

Hencze Tamás
Hencze Tamás a 1960-as évek közepén kezdte meg festői kísérleteit a tasizmus hatására. Az évtized végére megtalálta
azt a kép típust, amely az 1960-as évek végére védjegyévé vált: spray-vel vagy gumihenger alkalmazásával homályos
foltokat és oválisokat hozott létre vásznon vagy papíron. Az elmosódott motívum mintáinak élénk, oszcilláló hatása
van, ami kissé emlékeztet az op-artra. A hetvenes évek elején egy rövid konceptuális időszak után Hencze optikai illuzionizmussal folytatta festészeti programját. Leginkább a festészet malevichista értelmezése érdekelte: a festészetben
rejlő narratív lehetőségek megtagadása és a percepció tisztán vizuális formájú megjelenítése. Az 1970-es évek végéig
horizontális és vertikális csíkok uralták Hencze festményeit. Időközben kiforrottak jellegzetes festőművészeti módszerei: gumihengerrel és maszkolással festett, hogy biztosítsa a konzisztens színt és tónust, csökkentett színpalettát
használ,melyben a fekete-fehér dominál.
Az 1960-as évek végétől Hencze Tamás számos hazai és nemzetközi kiállítás kiállítója, műveit a 39. Velencei Biennálé
Magyar Pavilonjában mutatta be, 1980-ban a Kunsthalle Budapest 1997-ben mutatta be retrospektív tárlatát. Művei
meghatátozó magyar és osztrák közgyűjteményekben is fellelhetők.

Kaliczka Patrícia
Kaliczka Patrícia festményei a klasszikus ábrázolás és a modern absztrakció határait átlépve egy új szellemi és képi
világot hoznak létre, amely érzéki tudatosságot tár fel, időn és kultúrákon keresztül jeleníti meg a figura helyét a XXI.
századi festészetben. Az egymásra halmozott festékrétegek a tér egyazon pontjának más-más időben manifesztálódó,
más információt tartalmazó síkjaiként értelmezhetők, kísérletet téve a fizikai valóság áramló és változó természetének
ábrázolására. A Jövőbe tekintő Delphoi férfi látomásában a negyedik dimenzióról gondolkodva tekint ki ablakán, egyazon időpillanatban látva a valaha történt, a jelen pillanatban zajló és a jövőben lehetségesen végbemenő dolgokat.

Képzőművészek
Király András
Király András 2014 óta fest programszerűen kezeket. A sorozat darabjai szűk képkivágással és sötét háttérrel készülnek,
a cselekvő rejtve marad, a hangsúly magára a tettre helyeződik. Festménycímei, ahogy a There’s something afoot (Valami
készülődik ) is, tudatosan sugallják a narratívát, legyen az drámai történet, tréfás kaland, vagy akár szimbolikus jelentést
hordozó cselekedet. Művei a humor és az irónia eszközét használva képviselnek markáns álláspontot a jelen társadalmi
kérdéseiben csakúgy, mint nemzetközi festészeti tematikában.

Bálint Endre
Bálint Endre magyar festő és grafikus, a hazai modern művészet egyik legjelentősebb és legtitokzatosabb alakja. Sokoldalú
művész volt, festészeti tevékenysége mellett készített objekteket, fotómontázst, kollázst, monotípiát, írt verset, önéletrajzot. Bálint eredetileg reklámgrafikusnak tanult, csak grafikai tanulmányainak vége felé kezdett egyre szenvedélyesebben érdeklődni a festészet iránt. 1936-tól járt Szentendrére, ahol a Korniss Dezső és Vajda Lajos köré csoportosuló fiatal
művészek közé tartozott. 1946-tól főleg Braque és Picasso által inspirált csendéletek kezdték el uralni festészetét. 1947ben Párizsban, a Galerie Creuze-ben volt kiállítása. Ekkor megismerkedett Fernand Léger-vel, Éduard Pignonnal, Étienne
Hajduval, és André Breton felkérésére részt vett a Szürrealista Világkiállításon, míg Étienne Beothy invitálására a Réalités
Nouvelles kiállításán. Műveit számos haza és külföldi, főként francia köz- és magángyűjtemény őrzi, de munkái megtalálhatóak a Barcelonai Katalán Múzeumban is. Életmű kiállítását Magyar Nemzeti Galéria 2014-ben mutatta be.

Károlyi Zsigmond
A kétezres évek figurális kísérletei (..) után ismét a geometrián alapuló képek festésébe fogott: munkái gyakran a négy- és
háromszög forgatásán alapulnak, s festményeinek sora egy több évtizedes gyakorlat szintézise. Az összegzés platformja és
az összegzés érvei egyfajta ortodoxián, festészet elméleti fundamentalizmuson nyugszanak s válnak egyszersmind stiláris

keretekké, karakteres formává.(…) A szinte kizárólag négyzetes formátumú, kiegyensúlyozott arányú táblákat egy sajátos,
immanens szerialitás, formateremtő gesztus csatolja egymáshoz; ki- és áthajtás, beés lehajtás, tükrözés variálja-permutálja a szabályosnak szánt és tételezett (de végeredményben rezzenően személyes) síkokat. Négyzet feleződik, háromszög
tükröződik.Ritkábban kör és körcikk. A hideg-meleg, távolító-közelítő szín párok kemény feszültségben vagy a komplementerek békítő egyensúlyával sorolódnak, s a képeken megnyilatkozik valamiféle, szigorúbbnak tetsző, egyszersmind
önironikus, távolról, de talán nem is önkéntelenül a Bauhausra utaló, kvázi pedagógiai „dogmatika” is.
Hajdu István: Palimpszeszt, Értelmezési opciók Károlyi Zsigmond festészetéhez (megjelent: Károlyi Zsigmond - RÉGIÚJ
1975-2015, Paksi Képtár, 2015)

Bernát András
Bernát András újabb műveit Kristályarchitektúráknak, illetve Szalagarchitektúráknak nevezi, sennyiben mintha az »architektúra mint kép«, illetve a »kép mint architektúra« komplex viszonyrendszereire kérdezne. (...) Talán nem is szerencsés az ő esetében sziklaszilárd építményekről beszélni, sokkal inkább felcsuszamló földlemezek tektonikus mozgásairól,
melyek geológiai távlatok felé mutatnak, az ember számára fel nem mérhető tér- és idődimenziók felé. Bernát festményei
(...) nem az időtlent és a végtelent, hanem sokkal inkább a felmérhetetlent kutatják, a kép szegélyén túl is folytatódó imaginárius térörvényeket, melyek korántsem végtelenek ugyan, ám befoghatatlanok az emberi tekintet számára. Ezért érzem
azt, hogy sokkal inkább beszélhetünk Bernát képeit szemlélve a kép tektonikájáról, mint a kép architektúrájáról.
Fehér Dávid: Dinamikus korrelációk. Bernát András új képei. Balkon, 2016/2.

Autizmussal élő alkotók
Bihari László
Bihari László emberalakjai valós személyeket jelenítenek meg, leginkább a szüleit vagy
őt magát. Korábban ezek a figurák hol önmagukban, hol pedig csoportosan 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.

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 geometrikus munkái az egyik legkiemelkedőbb és legtalányosabb grafikai anyag a MOHA autista rajzgyűjteményében.

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 tárgyakhoz vonzódik,
amelyek magukban hordják a köröket, mint például metrólámpa, rezsó és gombjai,
tubusok kupakokkal, vékony és vastag ragasztószalagok. Rajzain a tárgyak zöme körökből,
ívekből, lendületes spirálokból áll, mintha egyfajta belső motor generálná őket kalligrafikus vonalak csipkehálójává. Szinte kivétel nélkül minden egyes tárgyhoz odarajzolja —
vagy írja? — a tárgy nevét is folyóírással, 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.

Bálizs Misi
Misi rajzai erőteljes gesztusokra és színekre épülnek, egyszerre expresszívek, kötetlenek
és kötöttek, a lendületes vonalak kis halmazokban sűrűsödnek egymás mellé különböző
színekkel, a satírozott szakaszok közé lendületes körök vagy akár a saját nevének
kezdőbetűje, az „M” ékelődnek. Mihály gyakran vált színt és hírtelen, rajzai vibráló színvilágot nyújtanak, addig halmozza a kisebb színsatírokat, amíg a papír meg nem telik.

Autizmussal élő alkotók
Kalocsai Nóra
Nóri 2014-ben kapcsolódott be a rajzterápiás csoportba a Miskolci Autista Alapítvány lakóotthonában. Nóri középiskolás diák, szabadidejében legtöbbször rajzol. Jellemzően figurális
rajzokat készít olyan emberekről, akiket személyesen ismer. A családi, baráti, iskolai kapcsolatok mind-mind nagyon lényegesek számára. Minden rajzában megfogalmazza, hogy
az illető milyen ruhát visel, van-e szeplője, sminkeli-e magát, valójában nincs részlet,
ami kevésbé fontos. Nóra ezekkel a rajzokkal spirálfüzeteket tölt tele, melyeket általában
magával hord. Korábban ezeket a rajzokat csak nagyon kevés ember láthatta. A csoportfoglalkozásnak köszönhetően mára ez a rajzi készség szerencsére a füzeteken is túlnőtt.
A foglalkoztató helyiség falára épp olyan izgalmas lett gyűjtenie a rajzokat, mint ahogy a
füzetekbe és mappába is. A legtöbb rajz filctollal készül. Különleges az emblematikusságuk,
minden figura következetesen azonos stílust követ, az apró részletek egyénítik az ábrázolásokat, a filctoll élénk színei mellett felfedezhető annak szép, tónusgazdag használata.

Lakatos Renáta
Reni a Szimbiózis Alapítvány lakója, 2010 óta vesz részt az Autistic Art művészeti programjában. Rajzai geometrikusan felépített, repetitív vonalháló rendszerek dokumentációi. A rajzok szisztematikusan mind ugyanazzal a metódussal készülnek, csak a színek
változnak és az alapmotívum, amely négyzet, kör és/vagy vonal. Renáta gyorsan és nagy,
lendületes mozdulatokkal dolgozik, kezdetben graﬁttal, színes ceruzával, majd újabban
olajpasztellel készült képei az esetek többségében két színre épülnek. A munkák jelentős
része 50x70 cm méretű papírra készül, mely megfelelő teret enged a lendületes vonalaknak. Renáta közel négyszáz darabos grafikai sorozata a geometria, rendezettség, illetve
a nyers mozdulatokkal satírozott intenzív színfelületek lenyűgöző kombinációja. A teljes
felületet beborító vonalhálóknak csak a papír széle szabhat határt.

Stadtmüller Tamás:
Tamás a Miskolci Autista Alapítvány lakója, 2014-óta vesz részt a művészeti programban.
Munkál benne a szándék és késztetés, látva egy üres papírt és mellette ceruzákat, hogy
megpróbáljon alkotni. Tamás nem beszél, azonban vannak jelei, hogy talán fog, emellett
mindent megért a verbális kommunikációból és általában a közösségben is jól érzi magát.
Firkál, és ez előremutató. A foglalkozásokon sokat mosolyog, és sokat rajzol, eszerint vonzó a
tevékenység számára, és már megismerkedett a festés technikájával is. Az ábrázolási szándék még nem foglalkoztatja, de a nyomhagyó szándék, kezének koordinálása, lágy és erős
mozdulatok megtétele hosszabb időre is képesek lekötni. Nagyon érzékeny vonaltömeget
alkot, általában szépen választja meg a színeket is. Ezekből a hol dinamikus, hol visszafogott vonalhalmazokból izgalmas felületek jönnek létre. Több furcsa ceruzafogást alkalmaz,
mindnek megvan a maga karaktere a rajzain. A rajzoláskor a ceruza és a papír apró zörejeire
is figyelmes, néha arcához közel emeli a papírt, miközben gyorsan rezegteti kezében a ceruzát rajta. Firkái vizuális szempontból rendkívül szépek, nagyon érzékletes az a hatás, melyet
a vonalak rétegződése és fonadéka ad, ahogy annak energiái szerveződnek.

Autizmussal élő alkotók
Kiss Péter
1990-ben született, a miskolci Martin János Szakközépiskolában tanult. Kiss Péter nehezen
beszélő, ámde annál n kommunikatív fiatalember, többek közt jól tud írni, olvasni, számolni,
valamint a rajz terén is ügyes. Rajzaira jellemző, hogy rendezett sorrenben helyezi el az adott
történethez, helyzethez tartozó figurákat, amelyek mindig nagyon kedvesek és színesek. Ez
a feszes rendezettség a végtelen színességgel és kedvességgel pont olyan, mint Péter maga.
Rajzai sokszor humoros kicsengésűek, ebben a szöveges elemek is szerepet játszanak, melyek hozzátartozó részei a rajzoknak. Erőteljesen és pontosan kiszínez mindent, a rajzon
szereplők nevét, mennyiségét is szám szerint feltünteti. Van egy kis pálcika emberke, Popej,
aki minden rajzon megjelenik. Szívesen rajzol fejből például ünnepekhez kapcsolódva.

Réti Kristóf
Legkedveltebb és legtöbbször ábrázolt, de nem kizárólagos motívuma, a gyakran széles
mosollyal megjelenített, színes emberﬁgura, amelyet vélhetően önmagáról mintáz. 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. Jellemzően geometrikus felületté
rendezi a figura hátterét, sokszor a figurával együtt. Kristóf újabban állatokról készült fotókat
másol, ezek a rajzok Kristóf manóinak bájával ruházzák fel a lemásolt állatot.

Zoltán Gábor
Zoltán Gábor grafikai sorozata egy nagyon markáns, következetes anyag. A rajzokon
megjelenő figurák - leginkább állatok - egy szétbomlott színes pamutgombolyag 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 papírra.
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.
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