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1- 2. FEHÉR RENÁTÓ DEDIKÁLT
KÖNYVEI
Fehér Renátó Zelk Zoltán-díjas költő két
dedikált verseskötetére lehet licitálni, a
Holtidény és a Garázsmenet c. könyvekre.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft

3. FERENCZI MÓNIKA
DEDIKÁLT KÖNYVE
Ferenczi Mónika költő, műfordító Hátam
mögött dél című dedikált könyvére
licitálhatnak.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft

4-7. HANGAI B. ARTÚR
DEDIKÁLT KÖNYVEI
Falus András immunológus, nemzetközi hírű
kutató, Hangai B. Artúr néven publikál verseket.
Négy dedikált könyvére, az Égig érő prímszavakra,
az Igék és állítmányokra, a Kékbordó oltárokra és
a Zene és egészségre lehet licitálni.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft/könyv

8. SVÁBY LAJOS ALBUM
A tavaly elhunyt Kossuth- és Munkácsy-díjas
festőművész, Sváby Lajos albumát fia,
Sváby András ajánlotta fel nekünk. A Sváby
Lajos műtermében című Kugler-könyvek
sorozatban megjelent album a festőművész
teljes munkásságát öleli fel, több mint
kétszáz alkotása látható a monografikus
kötetben
KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft

9. SELYEM ZSUZSA
DEDIKÁLT KÖNYVE
Selyem Zsuzsa a Moszkvában esik - egy
kitelepítés története című 2016-ban
megjelent könyvét dedikálta nekünk.
Nádas Péter azt írta a könyvről:"A
távolállókat
hozza
közel,
nekem
egészen a szívemig elhatol. Selyem
Zsuzsa őrületesen tud mesélni."
KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft

10. SZABÓ ÁGNES ESZTER:

ÉN VAGYOK AZ - PORCELÁN
Szabó Ágnes Eszter intermédia művész, az eat art
hazai megteremtője. Ezt a porcelánt akkor
készítette Németh Gáborról, a Freeszfe oktatójáról,
amikor
az
SZFE
új
kancellárja
magántevékenységnek
nyilvánította
a
tanköztársaságot,
betiltotta,
és
felelősöket
keresett.
Németh
Gábor
ekkor
kilállt
egy
sajtótájékoztatón és azt mondta: "Ötletgazda van,
ha bűnbakot keres, én vagyok az. Németh Gábornak
hívnak” Ez a pillanat ihlette meg a művészt.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft

11-14. TOMPA ANDREA
DEDIKÁLT KÖNYVEI
Tompa Andrea négy dedikált könyvét ajánlotta fel
nekünk. Ezek az Omerta, a Fejtől s lábtól, a Hóhér
háza és a Haza című könyvek.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 5.000 Ft/könyv

15. CSATÓ MÁTÉ :

A KUTYA UGAT
keret nélküli nyomat, 78 x 52 cm
Csató Máté képzőművész a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem media design szakán
végzett 2011-ben. A Vajda Lajos Stúdió
tagja, számos VLS-hez kötödő kiállítás,
program,
esemény
szervezője,
az
OMKAMRA csoport egyik alapítója. Számos
hazai és külföldi kiállításon szerepelt
grafikáival, festményeivel, fotómunkáival
és performanszaival.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 20.000 Ft

16. BÁLVÁNYOS LEVENTE:
DRAWING
2021, egyedi rajz, 43 x 53 cm
Bálványos Levente munkáira alapvetően a
geometrikus elemek rendkívül érzékeny,
bonyolult és intellektuálisan finom használata
jellemző, valami furcsa lebegés a szimmetria
és az aszimmetria közti absztrakt térben.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft

17. BECHTEL HELGA: FAUN
GRAFIKA (DIGITÁLIS NYOMAT) ÉS
NÉMETH ESZTER: FAUN VERS
KÉZIRAT
digitális nyomat, A/3-as lapon 287 X 410 mm
Különleges akciós felajánlásunk 2 részből áll:
Németh Eszter: Faun vers kéziratához Bechtel Helga
készítette el Faun című grafikáját (digitális nyomat).
KIKIÁLTÁSI ÁR: 25.000 Ft

18. BORSÁNDI BALÁZS BOCI:
PLEASURE
akrill vászon, 5o X 4o cm
Borsándi Balázs Boci festőművész hat éve kezdett
el komolyabban foglalkozni az alkotással. A
budapesti underground művészvilágba közel 15 éve
csöppent bele a Sirály, a Roham és GMK pultjai
mögött dolgozva. Az ismert és elismert alkotó több
önálló és csoportos kiállításon vett részt az utóbbi
években.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 40.000 Ft

19. RÓZSA LUCA SÁRA:
CRY ME A RIVER
olaj, vászon, 40 x 50 cm (keret nélkül)
Rózsa Luca Sára festő képi világára jellemző, hogy
megidézi
a
reprezentatív
portréfestészetet,
a
reneszánsz és a barokk látásmódját, azonban alakjai
nem valós személyek. Munkája során nem használ
fényképet, vagy modellt, kizárólag gondolatait viszi
vászonra, a figuráinak nincs arca, neme, egyetlen
rasszhoz sem tartoznak, így alkalmasak általánosan
érvényes gondolatok megjelenítésére.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 120.000 Ft

20. DIÓSI MÁTÉ: AD HOC 01.
példányszám: 1/3 + AP, fotográfia, Giclée
print, 42 x 60 cm
Diósi Máté fotográfus, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem Fotográfia szakán diplomázott. 2016ban. A Magyar Fotóművészek Szövetségének a
tagja és a Random Kortárs Fotográfusok
Egyesületének alelnöke.
Fotóművészeti szellemiségű alkotóként dolgozik,
gyakran
készíti
munkáit
experimentális
attitűddel,
illetve
kisajátítással,
kollázs
technikával.
Alkotásaiban
jellemzően
rajta
túlmutató társadalmi problémákkal foglalkozik,
reflektálva a körülötte lévő lokális és globális
világra is.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 FT

21. FISCHER BALÁZS:
KÉSHEGYNI PÁRA
Olaj, 38 x 38 cm
Aki ismeri Fischer Balázs képeit tudja, hogy
témája már régóta a minket körülvevő terek – a
látott, érzékelt terek –, legyenek azok ember
alkotta belső és külső terek vagy érintetlen tájak.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 70.000 Ft

22. HOLLAI KRISZTINA:
HÁROM ABLAK 1 KAPU
vegyes technika, farost, 100 x 80 cm
Hollai Krisztina munkáiban a világ nagy kérdései, Isten és a
világegyetem megértésének vágya mutatkozik meg, a
kvantumfizikától a művelődéstörténetig. Assemblage
technikája révén fontos szimbólumok, órák, csavarok és
kulcsok emelkednek ki a vászon síkjából. Célja, hogy a
szemlélőben
további
gondolatokat
ébresszen,
festményeivel nem törekszik válaszadásra.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 100.000 Ft

23. VÁRADY RÓBERT:
KETTŐS LÁTÁS
Olaj, vászon, 120 x 90 cm
Érzékelés – megismerés – értelmezés. Várady Róbert
hiperrealista festményei e hármasság mentén építenek
gondolati utakat. A Várfok Galéria 2019-es tárlatán azzal
irányították a figyelmet magára a befogadási folyamatra,
hogy ellentmondásos teret építenek, térábrázolásukkal
sokszor becsapnak. Vibráló hátterek, optikai csapdák,
geometrikus alakzatok, bizonytalan tér és szorongással
teli portrék. Az árverésre Kettős látás című alkotását
ajánlotta fel a Munkácsy-díjas művész, amelyet a Várfok
Galériában láthatott először a közönség.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 500.000 Ft

24. LAKNER ZSUZSA:
ARIZONA

KISS MIHÁLY – ÜLŐ FIGURA

Lakner Zsuzsa 1989 óta Németországban él,
1995 óta tagja a nemzetközi mail-art
hálózatnak, 2000-ben megalapította a „22“
nevű assembling magazint. Több év
pecsétmetszés, művészbélyeg készítés után
a
kétezres
évektől
művészkönyveket,
doboztárgyakat,
nagy
formátumú
kollázsokat és dobozképeket készít.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 150.000 Ft

25. PELSŐCZY RÉKA:
K.A.S. GALÉRIÁBAN KIÁLLÍTOTT FOTÓ
Idigitális nyomat, 40 x 60 cm
dézze meg a nyarat Pelsőczy Réka felkasírozott
fotójával!
A kép 2006-ban készült Angliában,
St Yves-on a tengerparton. Az itt készült fotókból 2008ban a K.A.S. galériában kiállítást láthatott a közönség.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 10.000 Ft

26. NÉMETH GÁBOR:
A ZÖLD PRÓFÉTA
akril, akvarell, ceruza, toll papíron, 21 x
29.7 cm (A4)
Németh Gábortól A zöld próféta című
festményét kaptuk: „A zöld próféta a
természet alkotó erejének megfáradt
szószólójaként jelenik meg”.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 25.000 Ft

27. DELI ÁGNES: JÁROM
2020, akvarell merített papíron,
30 x 40 cm
Deli Ágnes Munkácsy-díjas szobrásztól
Járom című akvarelljét kaptuk az aukcióra.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 50.000 Ft

28. SZÁNTÓI KRISZTIÁN : VADEMBER
nádtoll/tus, 21 x 29.7 cm (A4)
Szántói Krisztián grafikus, illusztrátor 1998-ban végzett
a Magyar Iparművészeti Főiskola (ma MOME) vizuális
kommunikáció
szakán
tervezőgrafikusként.
Azóta
szabadúszó grafikusként, illusztrátorként dolgozik.
Főként lapokba, magazinokba illusztrált (Profiterol,
Figyelő, Csodaceruza, Reader's Digest Válogatás,
Gyereklélek), de évek óta készít dekorált, festett
kavicsokat, fabábukat, és gyerekfoglalkozásokat tart.
Szabadidejében fotózik.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 25.000 Ft

29. KISS MIHÁLY: ÜLŐ FIGURA
diszperzios festek, akril, 74 x 64,5 cm
Kiss Mihály festő, grafikus képeit hálószerűen egymás mellé
“öntött”
stilizált,
dekoratív
motívumokból
“szőtt”
kompozícióit az alábbi stílusjegyekkel tudjuk megközelíteni:
új hullám, graffiti, (naiv) konstruktivizmus, formamodulok és
a mindezeket összedolgozó egyedi kézjegy munkája.
Természetesen a nagy művész-pedagógus elődről, Paul
Kleeről se feledkezzünk meg: Előszeretettel alkalmaz még a
Klee képi világánál is egyszerűbb, dekoratív formafűzést.

KIKIÁLTÁSI ÁR: 200.000 Ft

30. TÓTH ESZTER: PÁRBESZÉD
Tóth Eszter több műfajban alkotó
képzőművész. Otthonosan mozog a
táblakép, grafika, a sokszorosító grafika
(szerigráfia), és az alkalmazott grafika
területén egyaránt. Vezérműfajának a
videó,
videóinstalláció
tárgykörébe
tartozó
multimediális
alkotásokat
nevezhetjük.
Korosztályának
több
szempontból is érzékeny, invenciózus,
széles szakmai spektrumú alkotója.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 40.000 Ft

31. SZÖLLŐSI ALBERT:
HÁROMSZÖG
2019, akril merített papíron, 60 x 43 cm
Szöllősi Albert műkedvelő alkotói tevékenységét
akvarellel kezdte, majd fokozatosan elsajátította
a pasztell és az olajfestés technikáját is. Számára
a festés és a képépítés folyamata, ma már
függetlenül az alkalmazott technikától – legyen
az realista vagy absztrakt -, azt az örömöt adja,
hogy teljesen kikapcsolódik az élet mindennapos
folyamataiból
és
gondjaiból.
Aukciónkra
Háromszög című konstruktivista festményét
ajánlotta fel.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 35.000 Ft

32. SZÖLLŐSI ALBERT:
PIRAMISOK
akril vásznon, 60 x 60 cm
Szöllősi
Albert
műkedvelő
alkotói
tevékenységét
akvarellel
kezdte,
majd
fokozatosan elsajátította a pasztell és az
olajfestés technikáját is. Számára a festés és
a képépítés folyamata, ma már függetlenül az
alkalmazott technikától – legyen az realista
vagy absztrakt -, azt az örömöt adja, hogy
teljesen kikapcsolódik az élet mindennapos
folyamataiból és gondjaiból.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 35.000 Ft

33. TOMKA ZSÓKA:
SZÍNFALAK MÖGÖTT
tus és olajfesték, toll, 43 x 53 cm
Tomka
Zsóka
iparművész,
grafikákat
és
textilmunkákat egyaránt készít, tagja volt a
szentendrei Péter-Pál Galériának. Egyéni és
csoportos kiállításokban is részt veszek, legutolsó
kiállításom a Klebersberg Kultúrkúriában volt 2020ban.
KIKIÁLTÁSI ÁR: 150.000 Ft

Az axioart.com egy online aukciós oldal. A Freeszfe
aukció december 14. és január 14. között elérhető. A
licitlépcső automatikusan, az oldal által beállított,
kikiáltási árak alapján megadottan emelkedik.
A befolyó összeg a Freeszfe Egyesülethez kerül, ezen
az aukción ugyanúgy a működésünket segíti, ahogy az
élő aukción.

axioart.com

