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Pop Art – Tamarind Litográf Műhely 

Az 1950-es évek jó talaj a grafika fejlődéséhez. Chagall és Picasso rézkarcai 

már világszerte ismertek, népszerűek és kelendők, hamar elterjed a litográf 

technika művészi használata. A kultúra új amerikai támogatási rendszere is 

kedvezően hat a grafika megújulására, az új kifejezési módok keresésére. 

1960-ban Los Angelesben megnyílik a Tamarind Litográf Műhely, melyet a 

Ford Alapítvány támogat. Itt nemcsak művészi litográfiák, fontos grafikai 

ciklusok készülnek, hanem tanítanak is, és a művészeket kéthónapos 

ösztöndíjjal támogatják. Egy évtized alatt több mint száz meghatározó 

jelentőségű alkotó készíti el ebben a műhelyben a grafikai műveit – pl. Andy 

Warhol, Sam Francis, Louis Nevelson. 

Ekkor indul a pop art második hulláma, illetve Kaliforniában ekkor jelenik 

meg a pop art. Olyan művészek kerülnek élvonalba, mint Ed Ruscha, Bill Al 

Bengston, de a már végzettek is rendszeresen visszajárnak a Tamarindba, 

és üzleteket nyitnak a kelet-nyugati és keleti partokon. Kiadók alapulnak a 

grafika terjesztésére. Számos művész díjat nyer az európai biennálékon. 

A kiadók közül a leghíresebb a Tatyjana Grommen és férje által alapított 

Universal Limited Art Edition, ahol Mery Callery szobrász működteti a 

litógépet, és Larry Rivers, Fritz Glasner, 1960-tól Jaspern Johns, majd 1962-

től Robert Rauschenberg, továbbá a 70-es évekig Jim Dine, Helen 

Frankenthaler, James Rosenquist dolgozik itt. 



Sam Francis: Nyolc dal, 1960-as évek, litográfia 



Sam Francis: Cot Throat, 1971, 5 színnyomású litográfia 



A Tamarind Litográf Műhelyben csepegtetéssel, folyatás-

sal, fotó alkalmazásával, újságpapírra való nyomtatással 

kísérleteznek. Szoros szellemi kapcsolatban állnak a dada-

istákkal, főleg Kurt Schwitters-szel. 

Robert Rauschenberg 

- eltávolodik az absztrakt expresszionizmustól;  

- törött kővel diagonálisokat visz a kompozícióiba, pl.  

  Accident, 1963, litográfia - 1. díjat kap érte Ljubljanában 

- fotómanipulálásokkal kísérletezik és festői elemeket visz a 

grafikába; szita-, később ofszet technikával kezd el dolgozni. 
 

Jaspern Johns 

- kétdimenziós mintákat használ és koncentrikus köröket  

  komponál; az amerikai zászló a fő témája (Zászló I., 1960) 

- totálisan beleintegrálja a hétköznapi tárgyakat a saját  

  kultúrájába és művészetként vizualizálja azokat 

- egyedi minőséget teremt (Ale Cans, 1964) 



Robert Rauschenberg: Betegség, 

1964, litográfia 

Robert Rauschenberg: Az apátság 

megszületése, 1962, litográfia 



Robert Rauschenberg: Accident, 

1963 litográfia 

A nyomtatás végtelen lehetőségeit 

tárja fel, ösztönzőleg hat a világ 

grafikusaira. 



Robert Rauschenberg: Core, 1965, 

szitanyomat 

Robert Rauschenberg: Bonnie and 

Clyde, 1968, szitanyomat 



Robert Rauschenberg: Hullámok,  

1969, litográfia 

Robert Rauschenberg: Vízjel, 

1973, fotószita  



Robert Rauschenberg: Winner 

Spinner, 1990 ofszetlitográfia 

Robert Rauschenberg: 

Narcissus ..., 1990 k., ofszet 



Jasper Johns: Zászló I. 1960, litográfia 

Jasper Johns: Zászló II., 1970, 

szitanyomat 

Jasper Johns: Céltábla négy 

sávval, 1968, szitanyomat 



Jasper Johns: Zászló, 1969, 

litográfia 

Jasper Johns: Két zászló a  

Whitney Museum alapításának  

50. évfordulójára, 1980, litográfia  



Jasper Johns: Cím nélkül, 1977, 

szitanyomat Jasper Johns: Testek és tükrök, 1976, 

litográfia 



Los Angelesben Ken Taylor új nyomtatógépet talál fel, és Gemini 

G.E.L. néven üzletet nyit. Ez a gép képes a szivárványeffektus 

visszaadására, ami új jelenség. 1969-ben ezen készülnek a színezett 

számokból komponált sorozatok. Ő nyomtatta Rauschenberg Sky Garden 

című nagyméretű litográfiáját is (1969). 

Különlegessége, hogy a litografált lemezt ofszetgépen kezdi 

kinyomtatni, s a nyomtatás sok új lehetőségét tárja fel. Merített papírra 

nyomtat, műnyomatokat is kiad. A nyomtatási technika egységesen 

magas színvonalú, így megszűnik a különbség a művészi grafika és a 

műnyomat között, növelhető az eredeti grafika példányszáma is. 

 

A művészek a 60-as években az életszerűt, a legbanálisabb, a művészet 

számára addig észrevétlen tárgyakat keresik. A leglélektelenebb tárgyat is 

humanizálják, pl. Larry Rivers a francia pénzeket. A mű legfontosabb 

eleme maga a keletkezési folyamat lesz, az egyes művek helyett 

sorozatok születnek. 
 

Jime Dine 

Az 50-es évektől készít grafikát; a 60-as évek közepén tuslitográfiával 11 

önportré-részből sorozatot alkot. Egyike a legelső happeningeseknek. 



Larry Rivers: Francia bankó, 1963, litográfia 



Larry Rivers: Francia duplabankó, 1966 szitanyomat 



Jim Dine: Önarckép, 1974, 

rézkarc 

Jim Dine: Dorian Gray szivárványos 

nyakkendővel, 1968, rézkarc  



Anglia - Richard Hamilton 

A tömegmédiákban használt vizuális elemeket gyűjti, ezekkel kezd el 

dolgozni, a pop art filozófiáját hangsúlyozva (1957, manifesztációja): 

amire mindenki bukik - alacsony költség, szex-téma, nagy üzlet, gyors 

felejtés miatt mindig új alkotás kell, stb.  

Az 50-es évek végén a szitanyomás a fő technikája, a kollázsait ülteti át 

grafikákba. Vonzódik a fotó iránt. Interieur c. műve (1964) szatírikus 

hangvételű, saját imázst épít fotómanipulációval. Szitanyomatot készít a 

Guggenheim Múzeumról, s képeslapon elküldi Laurence C. Alloway-nek, 

a pop art legbarátibb kritikusának. A spirálforma inspirálja – kevés szín, 

szürke tónusok - jellemzik, közel áll a Léger-művek tárgyszerűségéhez. 

Roy Lichtenstein 
Szigorú formalista, a tárgyi absztrakció ideáját veszi át, a látás 

egységesített mintáját keresi. A 60-as évek elején megváltoztatja a 

színvilágát, a pop art élénk színeit használja, akárcsak Warhol. A szín 

környezetét fekete vonallal határolja, vagy teljesen sík formákkal 

dolgozik, csak elemi színnel. Az újságfotók, talált tárgyak foltjait is 

megjeleníti, a comic-strip stb újságok, magazinok oldalait nagyítja fel 

(pl. Édes álmok, baby! c. lap a 11 popművész c. sorozatból, 1965) . A 

média szerepét hangsúlyozza, a stencilfolyamatra építi a szitanyomás 

alapelemeit.  Litográfiáit a Gemini’s Studio-ban készíti. 



Richard Hamilton: Interieur, 1964, szitanyomat 



Richard Hamilton: Release, 1972, 

szitanyomat 

Richard Hamilton: Lágy kék táj, 1979, 

szitanyomat 



Roy Lichtenstein: Vadászat kutyával, 1950, fametszet 



Roy Lichtenstein: Crak!, 1963, 

ofszetnyomat 

Roy Lichtenstein: Láb és kéz, 

1964, litográfia 



Roy Lichtenstein: Fedélzeti cica, 

1965, ofszetnyomat Roy Lichtenstein: Műkritikus, 

1966, szitanyomat 



Roy Lichtenstein: Amint tüzet nyitottam,1968 k., triptychon, ofszetlitográfia  



Roy Lichtenstein: I love Liberty, 1982, 

litográfia  

Roy Lichtenstein: Modern Print, 1992, 

litográfia 



USA: Andy Warhol 
Kommerciális művészként kezd, pl. cipőreklámokat tervez, de magas 

színvonalon dolgozik. Fellelkesíti a női divatüzlet tömegekre gyakorolt, 

nagy hatása. Reprodukciókat visz fotó eljárással szitára, ehhez a stencil 

reprodukáló eljárására épít: színsíkokkal való lapos formakezelés, pl. 

Campbell-sorozat, Ajax-dobozok. Elemi színek és modulálatlan fekete 

jellemzi ezeket. 

Portréművészetében intenzív fényekkel kísérletezik, beleviszi a 

reflektorfényt is az alkotásba, pl. Monroe-sorozatok, 1960-as évek. 

Mechanikus sokszorosításra kiemelt elemei: szem, száj, haj. 

Kísértetiesen hasonlít Mc Luhan sokszorosításról szóló interpretáció-

jára, ahogyan dolgozik. A tömegtájékoztatás mellett a reklámcégek is 

fontos inspirációk számára. „Mindenki alkothat egyszerű tárgyakból” – 

mondja, a kreativitás a fontos. Több mint 3000 mű csak a vászonra és 

papírra nyomtatott virágkompozíciója! Művészete mélyen a jelenben 

gyökerezik. 

Robert Indiana 
A hippigeneráció jelszavát használja egyetemes jelként, ezeket üzletekben 

beszerezhető betűkkel komponálja. Ugyanazt ezerféle variációban, többféle 

hordozón realizálja, pl. fémszoborra, postabélyegre, fémlemezre, papírra, 

óriásposzterként, stb. Pl.: A LOVE c. műve vászonkép (1965), az EAT c. műve 

plakát az utak mellett.  



Andy Warhol: Gee Merrie-

cipők, 1956 szitanyomat 

Andy Warhol: Cipő, 

1950 ofszetlitó, 

akvarell 

Andy Warhol: Csomagolópapír, 

1956-63 litográfia 



Andy Warhol: Brillo dobozok 

szitanyomással, 1964, installáció 

Andy Warhol: Leveses 

ruha, 1965, szitanyomat 

Andy Warhol: Leveskonzerv, 

1966 szitanyomat 



Készül a Soup…. szitanyomata 



Andy Warhol: Tehén, pink, 

1966, szitanyomat 
Andy Warhol: Sült hawai-i, 

1959, litográfia 



Andy Warhol: Silver Liz, 1963, 

szitanyomat 

Andy Warhol: 25 Marilyn, 1964, 

szitanyomat 



Andy Warhol: Mao, 10 lapos 

album, 1972, szitanyomat 

Andy Warhol: Virágok, 1970 

szitanyomat 

Andy Warhol: Jackie I., 1966 

szitanyomat 



Andy Warhol: Mike Jagger, 1973, szitanyomat 



Andy Warhol:  Kilenc dollár - Fekete-kék diptychon, 

1982, szitanyomat   



Andy Warhol: 

Művészportrék - 100 db 

szitanyomat dobozban 



Robert Indiana: Eternal hexagon, 1974, 

szitanyomat 

Robert Indiana: Missisippi 

Decade, 1971, szitanyomat 



Robert Indiana: Love-fal, 1967, 

szitanyomat 

Robert Indiana: Hatos szám, 

1968, szitanyomat 



Robert Indiana: Kiállítási plakát, 

1972, szitanyomat 

Robert Indiana: Amerikai művészet, 

1973, szitanyomat 



Robert Indiana: Amerikai álom II., 1982, szitanyomat 



Tisztességes férfi volt az elnök, 1982, szitanyomat 



James Rosenquist 
Korai művei litográfiák, melyeken „nem-képzőművészeti” nyelvvel kísérletezik. 

Spray-t használ, falfestő hengereket készít, ezekkel nyomtat. Multipanelekből 

berendezés-festészetet művel. A Vak lova (1968) c. kompozíción szitát és litót 

vegyít. F-111 c. művén (1974) ehhez vibráló színeket használ. A tisztán gazdasági 

környezetből kiemelt tárgyakat szubjektivizálja. A felnagyításokkal a tárgyi 

megjelenést hangsúlyozza. 

Franciaország: Eduardo Paolozzi 
Dubuffet primitív művészeti gyűjteményét tanulmányozza, és Max Ernst hat rá. Az 

1950-es évek végén ipari formákból gipszöntvényeket készít, robotszerű megjele-

nés és mechanikus előállítás jellemzi ezeket. Az As Is When c. mű első nyomatai 

1965-ből Ludwig Wittgenstein filozófiáján alapulnak: dehumanizál, manipulál, 

óriási méretű geometrikus formákat kreál. A szerkesztés a fontos, elhiteti, hogy 

létező az ábrázolt tárgy. A tudományos illusztrációk is inspirálják a formanyelvét. 

R(onald) B(rooks) Kitaj 
Geometrikus szerkezetek, idézetek, nevek alkotják formakészletét. Nagy méret-

ben dolgozik, a szitát kollázzsal kombinálja. Művészetében a szeriális látásmód 

elemei jelennek meg. Saját könyvtárából származó könyvborítókkal dolgozik, 

minden könyvből felnagyít egy képet kompozíciós szándék nélkül (In Our Time, 

1969, 50 nyomat), és sorozattá rendezi a borítókat. Angliában él, erősen hat ott a 

pop artra. 



James Rosenquist: Cím nélkül, 1964 

litográfia 

James Rosenquist: A rózsa illata, 

1965 litográfia 



James Rosenquist: Forehead I-II., 1968, litográfia 



James Rosenquist: A vak lovának zablája, 1968, litográfia, szita 



James Rosenquist: Tíz nap, 1973, 

szitanyomat 

James Rosenquist: Tekerd le!, 1965, 

litográfia 



James Rosenquist: F 111, 1974, szitanyomat, 

litográfia 



James Rosenquist: Az agyam egy 

pohár víz, 1973, szitanyomat 

James Rosenquist: Naplemente az 

időzónában, 1989, színes 

papírmassza, litográfia, kollázs 



Eduardo Paolozzi: As Is When, 

1965, szitanyomat,  

Kelpra Studio, London 

Eduardo Paolozzi: As Is When – Reality, 

1965, szitanyomat,  

Kelpra Studio, London 



Eduardo Paolozzi: Ciao Picasso, 1974, 

szitanyomat 

Eduardo Paolozzi: Calcium Light Night, 

1975-76, Album 9 szitanyomattal 



R. B. Kitaj: Régi és új, 1964, 

szitanyomat 

R. B. Kitaj: Vernisszázs koktél, 

1966, szitanyomat 



R. B. Kitaj: Pogany, 1966, szitanyomat 



R. B. Kitaj: For Fear, 1966, szitanyomat 



R. B. Kitaj: Egy napló (Robert Creely szövegével), 1972, 13 grafika  

(9 szitanyomat, 4 rézkarc), Kelpra Stúdió, London 



R. B. Kitaj: Addled Art - Minor 

Works, fol.6., 1975, szitanyomat 

R. B. Kitaj: Robert Creely naplója, 

I.kiad. Nr. 2, 1972, szitanyomat 



R. B. Kitaj: The Adding 

Machine, 1972, szitanyomat 
R. B. Kitaj: Robert Creely naplója, I. 

kiad. Nr. 3, 1972, szitanyomat 



LONDON- KELPRA STUDIO (Kortárs Művészeti Intézmény) 

R. Hamilton, David Hockney, E. Paolozzi, Bridget Riley, stb dolgozik itt, Christoph 

Prater Kelpra Stúdiójában, ahol fotómechanikus technikákkal kísérleteznek. 

A 60-as években Nagy Britanniában a szitanyomás dominál. 

Allen Jones 

Női formákat dolgoz fel a szex-iparra jellemző akcentussal. A prostitúcióval, mint új 

témával foglalkozik. Tűsarkú cipőket rajzol, a kommerszből eredeti kompozíciókat 

alkot. 
 

David Hockney 

Mintha csendéletekbe helyezne dolgokat, amelyek nem feltétlenül illenek össze. A 

60-as években rézkarc, hidegtű a fő technikája, kompozíciói statikusak, szenve-

délytelenek, később litográfiákat készít hasonló stílusban.  

DÉL-KALIFORNIA – újabb pop központ - hollywoodi élet 

A fiatal, tehetősebb városlakók sok grafikát vesznek, így gyorsan terjed az új kép, 

és az új művészeti központok híre. Új pop központ alakul itt ki. Fő téma a valóság: 

végtelen utak, kocsi, útszéli büfék, éttermek, napsütés, stb. Főleg Mel Ramos, Ed 

Ruscha, Wayne Thieband remek grafikái mellett Peter Blaky, Alan D’archangelo, 

Claes Oldenburg, Peter Philips és Tom Wesselmann szitanyomatai válnak híressé. 
 

Más országokban az amerikai kommersz terjed, a pop nem válik mindenütt 

fontossá. 



Allen Jones: Take It From The Top, 1952, litográfia 



Allan Jones: Szitanyomat, 1963 k. 



Allan Jones: Ne feledd a lábaikat!, 1965, szitanyomat 



Allen Jones: Balkezes nő, 1970, litográfia 



Allen Jones: Fekete tűsarok, 

1976, litográfia 



Allen Jones: Próba, 2007, szitanyomat 





David Hockney: Esküvő, 1962, 

rézkarc 

David Hockney: Dzsungel-fiú, 1964, 

rézkarc 



David Hockney: Ősi 

mágusok előírása 

kapcsán, 1966, rézkarc 

David Hockney: Két férfi az ágyban, 

1966, rézkarc 



David Hockney: Lovaglás körbe, 

fakanálon, 1968, rézkarc 

David Hockney: Celia, 1973, 

litográfia 



David Hockney: Brooke Hopper, 

1976, litográfia  

David Hockney: Hommage to Michelangelo, 

1975, rézkarc 



David Hockney: Cím nélkül, 

1976 k., litográfia 

David Hockney: Gregory, 1974, 

színes rézkarc 



David Hockney: Két műtermi kutyaszék, 

1984, litográfia 

David Hockney: Két váza a Loeuvre-ból, 

1974, rézkarc, aquatinta 

  



Bridget Riley: Töredékek, 1965, 

szitanyomat plexin, Kelpra Studio, London 

Párhuzamos jelenség: Bridget Riley 

plexinyomatai a Kelpra Stúdióban 



Bridget Riley: Töredékek, 1965, szitanyomat 

plexin, Kelpra Studio, London 



Bridget Riley: Cím nélkül, 1962, 

szitanyomat 

Bridget Riley: La Laure e Rodage, 

1965, szitanyomat, Kelpra Studio  



Bridget Riley: Lap a Chicago 8 c. 

albumból, 1971, szitanyomat 

Bridget Riley: Tűzmadár, 1971, 

szitanyomat 



Bridget Riley: Színes szürke, 1-3., 1972, szitanyomat 



Mel Ramos: Lola kóla, 1972, litográfia 

Mel Ramos: Csodálatos nő, 1981, 

litográfia 



Mel Ramos: Aqua Girl, 1979, 

kollográfia Mel Ramos: Édesség, 1981, litográfia 



Ed Ruscha: Levegő, Víz, Tűz, 1975, 

szitanyomat 

Ed Ruscha: Két lap a Domestic 

Tranquility c. sorozatból, 1974, 

litográfia 



Wayne Thiebaud: Édes almák, 1964, 

rézkarc, lágyalap 

Wayne Thiebaud: fekete 

nyalókák, 1971, rézkarc, 

aquatinta 



Wayne Thiebaud: Ellenjátékok, 

1971, szitanyomat  
Wayne Thiebaud: Cipőspolc, 1979, 

fametszet 



Peter Blake: The Beach Boys, 

1964, szitanyomat 

Peter Blake: Studio Track-Board, 1972, 

szitanyomat 



Allen D’Archangelo: Cím nélkül, 1969, szitanyomat 

Allen D’Archangelo: 

Telep, 1968, 

szitanyomat 



Allen D’Archangelo: Cím 

nélkül, 1974, szitanyomat 

Allen D’Archangelo: Szent Család, 1980, 

szitanyomat 



Allen D’Archangelo: Füstös álom, 1980, szitanyomat 



Peter Phillips: Mérték-nyomat II., 

1964, szitanyomat, alufólia 

Peter Phillips: Cím nélkül, 1964, 

szitanyomat, lap az ICA-mappából 



Peter Phillips: Motorversenyző, 

1970 szitanyomat 

Peter Phillips: Gyűjtemény, 

1974 szitanyomat 



Tom Wesselmann: I Saw a Little Star, 1964, szitanyomat 



Tom Wesselmann: Akt, 1969, 

szitanyomat 

Tom Wesselmann: Akt, 1969, 

litográfia, szitanyomat, dombor-

nyomás 



Európa 

A talált dolgok, tárgyak, régi divatú és nosztalgikus jelenségek válnak 

témává, jellemzővé, a jelenlévő múlt, mint esztétikai jelenség. 

Franciaország – AZ ÚJREALIZMUS DIADALA 

Yves Klein, Jean Tinguely, valamint Arman nem csinált sokszorosító 

grafikát a 60-as évek végéig, csak Klein halála után, Niky de Saint-Phalle 

és Christo azonban már a kezdetektől alkotott grafikákat.  

 

Arman 

Műveinek több köze van a klasszikus európai kompozíciós hagyományok-

hoz, mint a neodadaista amerikai pop art attitűdhöz. 

Nicky de Saint-Phalle 

Népművészeti elemeket nanai kegyekkel vegyít - a női alkotói öntudat 

erősödése. A nőművészek liberációja megy végbe ekkor a művészetben, 

részben az ő tevékenységének eredményeként is. 

Christo 

Tárgyait új kontextusba helyezi: 3 D-ben „csomagol”, párhuzamosan 

grafikákat alkot, és a csomagolás- terveit nagy példányszámban 

sokszorosítja.  



Arman: Kompozíció ecsetekkel, 

1960 k., szitanyomat 

Arman: Brácsa zene, 1962, 

szitanyomat 



Arman: A tranzisztor belseje, 1971 

litográfia 

Arman: Orvosi műszer, 1977 

litográfia  



Arman: Harapófogók, 1976, rézkarc 

Arman: Bumm, bumm, 1966, szitanyomat 



Nicky de Saint-Phalle: Nana hatalma, 

1970, litográfia 

Nicky de Saint-Phalle: Szerelmesek, 

1972, litográfia  



Nicky de Saint-Phalle: Fiatal lány álma, 1972, szitanyomat 



Nicky de Saint-Phalle: Pár, 1990, litográfia 



Christo: Becsomagolt tengerpart, 1969,  

Little Bay, Ausztrália, ofszetnyomat 



Christo: Völgyfüggöny, 1970-72, 

Colorado, ofszetnyomat 

Christo: Alsó-Manhattan 

becsomagolt háza, 1984, litográfia 



Svájc – MAT  (A transzformálható művészet leképezése) 
 

Karl Gerstner, Daniel Spoerri svájci művészek szervezték, a MAT az első 

sokszorosító művészeti projekt és csoport Svájcban, melynek Tinguely, 

Arman és Nicky de Saint-Phalle is tagja. 1959-ben háromdimenziós könyv-

tárgyakat készítenek itt, könyvműveket, melyeket geometrikus formákra 

vágnak. Dietrich Roth a könyvkötő, akit az asszamblázsok érdeklik.  Sok 

kompozíciós ötletet valósít meg nagyméretű grafikákban, más művészekkel 

együttműködve. 

OP ART, KINETIKUS MŰVÉSZET, KONKRÉT MŰVÉSZET, 

KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET 

USA – Josef Albers 
Illuzionisztikus térhatású geometrikus szerkezeteket alkot, mellette tanít.  

A Bauhausra vezethető vissza a művészettel kapcsolatos elképzelése. A II. 

vgh. után német nyelvterületeken robbanásszerűen nő népszerűsége. A 

Tisztelet a négyzetnek című szeriális sorozatai (1963) közül kettőt a Tamarind 

Műhelyben grafikában is megalkot. E művei azt demonstrálják, hogy a színek 

zárt rendszerében az aura és a dimenzióváltás illúzióját kell megteremteni 

ahhoz, hogy a mű sokszorosítható legyen. A litográfia és a szita lehetővé 

teszi a modulálatlan színnel komponált festménykészítést is. Az 50-es, 60-as 

években optikai effektusok jelentik számára a sorozatba rendezés alapját. 



Karl Gerstner: Az én 

borítótervem, 1966 szitanyomat 

Karl Gerstner: Tárgyak, 1965 

fotolitográfia 



Karl Gerstner: Színes hangok 

(Négy mű), 1973 szitanyomat 

Karl Gerstner: Thinking Designing 

Programms, könyv a művész 

alkotásaival, Hastings House, 1968  



Daniel Spoerri: Eat Art-Eat 

Fluxus, 1960-as évek, 

szitanyomat újságpapíron 

Daniel Spoerri: Törött asztal, 

1972, szitanyomat 



Daniel Spoerri: Asztallap, 1971, 

fotolitográfia 

Daniel Spoerri: Kézellenfogások, 

1970, fotolitográfia 



Jean Tinguely: Győzelem, 1971, szitanyomat 



Jean Tinguely: Rekviem egy 

halottért, 1967, litográfia 

Jean Tinguely: Rekviem egy halottért, 1970, szitanyomat 



Jean Tinguely: Klamauk I., 1978, 

cinkográfia 

Jean Tinguely: Káosz I., 1972, 

rézkarc, hidegtű, aquatinta biszterben 



Arman: Kék hegedűk, 1987, 

szitanyomat 

Arman: Zene hegedűre, 1990, 

szitanyomat 



Joseph Albers: A színek egymásra hatása, 1963,  szitanyomat, 

Yell University Press 



Joseph Albers: A színek 

egymásra hatása, 1963, 

szitanyomat 



Joseph Albers: Tisztelet a négyzetnek, 1968 és 1977, szitanyomat 



Az Op Art első alkotói a konstruktívizmusig mennek vissza, a második generáció a 

szintetikus kubizmusig és a 30-as évek Abstraction Creation csoportja 

legszigorúbb tagjainak művészetéig, illetve ezek tanulságait rendszerezik. 

A design alapú optikai művészet legnagyobb alakja Viktor Vasarely. 

A forma és a színek elválaszthatatlan integrációja plasztikai egységet teremt, ez 

kompozíciói végtelen számának az alapja. Forma- és színkontrasztokra épít, 

melyek a téri mozgás vizuális érzetét keltik. Szitanyomatokat is készít. 

A Planetary Folklore c. albumában (1964) minden nagy négyzet geometrikus 

formákból épül fel. Kompozíciós elveit társadalmi üzenetekkel kombinálja: ha a 

művészi tartalom a színek és egyszerű formák tisztaságából áll, a nézőnek nem 

kell a személyes életélményeit előhívnia. Kompozíciós elveit az építészeti térbe 

viszi, és a kézműves sokszorosításhoz használt egységekre is kiterjeszti. 

Max Bill 

1936-ban definiálja a konkrét művészet fogalmát: természeti jelenségek 

törvényszerűségein alapuló intellektuális művészeti tevékenység, de nincs külső 

kapcsolat a természeti jelenségekkel vagy azok transzformációival. 

PÁRIZS – Galerie Denise René 

Itt alkotnak és állítanak ki azok, akik a tiszta absztrakció vagy a konkrét művészet 

hívei, pl. Julio Le Parc, Nicolas Schöffer, Francoise Morellet, Jesús Raphael Soto, 

Carlos Cruz Diez. Utóbbiak mozgás érzetét keltő geometriai formákat hoznak létre 

és hasonló témájú grafikákat alkotnak. 



Victor Vasarely: G-Linn, 1951, 

szitanyomat 

Victor Vasarely: Eridan II. 

szitanyomat alumíniumlemezen 



Victor Vasarely: Santorin, 1953 

szitanyomat 

Victor Vasarely: Syris-kék, 1953 

szitanyomat 



Victor Vasarely: Cím nélkül 27.,  

1967 k., szitanyomat 

Victor Vasarely: Xico, 1965 k., 

szitanyomat 



Victor Vasarely: Planetary Folklore 

Participation Nr. 1, 1970, litográfia 

Victor Vasarely: Cím nélkül, 1970 

k., szitanyomat 



Victor Vasarely: Alakzat 3, 1970, 

szitanyomat 

Victor Vasarely: Parmenide narancs, 

vörös, kék,  1970, szitanyomat 



Julio Le Parc: Ceruzában, 

szitanyomat 

Julio Le Parc: Folyamatosan mozgó, 

ofszetnyomat 



Jesús Rafael Soto: Kompozíció 

6., 1973, szitanyomat 

Jesús Rafael Soto: Kompozíció I., 1990 k., 

szitanyomat 



Jesús Rafael Soto: Cube with 

ambigious space 1, 1981, 

szitanyomat 
Jesús Rafael Soto: Arany és kobaltkék, 

1980, szitanyomat 



Carlos Cruz Diez: Hozzáadott színek 1-2., 1970, szitanyomat 



Zágráb – ÚJ TENDENCIÁK című kiállítások 

 

A legjelentősebb európai konkrét és kinetikus művészek itt jelennek meg, pl. Getulio 

Alviani, Alberto Biasi, François Morellet, Ivan Picelj stb. Közülük többen plexivel 

kombinálják a nyomataikat, így ténylegesen háromdimenziósak. A grafika tehát kilép 

a térbe, 2 vagy több lapból álló forma, ahol a néző saját mozgása is a mű része. A 

sík nyomattal és a fénnyel, mozgással kinetikus effektusok jeleníthetők meg. 

USA – optikai művészet 
 

Richard Anuskiewicz (Albers-tanítvány) 

Fénylő színekkel dolgozik, sok szitanyomatot készít ismétlődő mintaelemekből, 

vékony vonalak közti kontrasztokból, a néző fotokinetikus aktivitására építve. 

Ad Reinhardt 

A fekete tónusaival dolgozik, láthatatlan geometriai mintákat teremt, minimalista 

eszközökkel bonyolult tartalmat jelenít meg. Halála előtti szitasorozatán (1967) 

festészetének szubtilis tranzícióit viszi át a grafikáiba. 

Otto Piene 

Az utókép fizikai érzékelésével foglalkozik, Wojciêch Fanger kutatásai (halo-

effektus) ösztönzőleg hatnak rá. 

Bridget Riley 

Fekete-fehér szitanyomatokat készít, pszichikai reakciókat generál a műveivel. 



Getulio Alviani: Poligonok progresszív lapokkal, szitanyomat 





Getulio Alviani: Mérték, 1962 szitanyomat 



Getulio Alviani:Vibráló textúra, triptichon, 1971, szitanyomat 





Francois Morellet: Kettős nyomvonal, 1959, szitanyomat 



Francois Morellet: Szimpla nyomvonal, 1959, szitanyomat 



Francoi Morellet: Fémgömb, 1965, ofszetnyomat 



Francois Morellet: 40 ezer bozót, 1971, szitanyomat 



Francois Morellet: 40 ezer bozót 2, 1971, szitanyomat 



Francois Morellet: Grand tirets 0-tól 90 fok, 1971, szitanyomat  



Francois Morellet: Aleatorikus ismétlés, vörös-kék-rózsaszín, 

1990, szitanyomat 



Francois Morellet: Pis-plis, 2008, litográfia 



Ivan Picelj: Cím nélkül, 1960 

k., szitanyomat 

Ivan Picelj: CLCOPHORIA IX, 

1961, szitanyomat 



Richard Anuszkiewicz:  Spectral 9, 1969, szitanyomat 



Richard Anuszkiewicz: Panel 

47, 1979 szitanyomat 

Richard Anuszkiewicz: Cubus I., 1991 

szitanyomat 



Ad Reinhardt: 10 szitanyomat, 1966 



Ad Reinhardt: Cím nélkül, 1966, szitanyomat 



Otto Piene: Fénykísérlet, 1972, egyedi technika 



Otto Piene: Március, 1971, 

szitanyomat 

Otto Piene: 21_7_69, 1969, 

szitanyomat 



Kenneth Noland: Cím nélkül, aquatinta, rézkarc, lágyalap 



Kenneth Noland: Éjszakák és nappalok, kézzel merített papír, 

sablonnyomás 



Bridget Riley: Körök, 1982, szitanyomat 



Bridget Riley: Rács, 1976 szitanyomat 



Helga Philipp: Kinetikus tárgy, 1966-68, 

szitanyomat 

Helga Philipp: Cím nélkül, 1972, 

szitanyomat, gouache  



Pol Bury  

Koncentrikus körökbe vágja fotóit, elmozdítja egymástól az íves szalagokat, míg a 

tárgy teljesen fel nem oldódik. A váratlant építi be műveibe. Hasonló optikai trükkök 

jelennek meg szitanyomatain és litográfiáin is az 1960-as években. 

Párhuzamosan Sonja Delaunay a korábbi orfisztikus kompozícióit gondolja tovább, 

s Mondrian is a régi eredmények továbbfejlesztésével foglalkozik aquatinta és 

litográf alkotásaiban. 

USA 

Alexander Calder és Fritz Glasner a 40-es évek végétől számos grafikát készít, 

előbbi a 60-as években hozza létre brilliáns fekete-vörös kompozícióit, utóbbi 

Mondrian limitált szín-és formavilágából építkezik. Körkörös kompozíciókba ülteti át 

a színeket és a szürkét, melyekben szigorú vertikális és horizontális rendszer 

uralkodik. A geometrikus struktúrák harmonikus konstrukciója érdekli. 

EURÓPA 

A korszak legfontosabb grafikát alkotó konkrét művészei: Max Bill, Richard Paul 

R. P. Lohse, August Herbin, mellettük felnőtt az újabb generációk számos nagy 

tehetsége, pl. Jean Dewasne, Richard Mortensen, a Salon de Réalites Nouvelles 

két sztárművésze, akik megteremtik a konkrét művészet szakmai fórumát. Céljuk, 

hogy a hideg művészeti formákkal ellenálljanak a konkurens absztrakt expresszio-

nista formáknak. Elutasítják a szín és vonal érzelmi kifejezési lehetőségeit (mint 

Ellsworth Kelly, USA). 



Paul Bury: Cím nélkül, 1969, 

litográfia 
Pol Bury: Kapcsolatok, 1979, rézkarc 

aquatinta 



Pol Bury: Lemezek berepülése a 

négyzetbe,1979, litográfia 

Pol Bury: Forgatható grafika, 

szitanyomat 



Pol Bury: 23 Mondrian-variáció, 1983, litográfia 



Sonja Delaunay: Színes gondolatok 

Nr. 1., 1960, szitanyomat 

Sonja Delaunay: Színes gondolatok 

Nr. 3., 1960, szitanyomat 



Sonja Delaunay: Színes gondolatok 

Nr. 4., 1960, szitanyomat 

Sonja Delaunay: Színes gondolatok 

Nr. 6., 1960, szitanyomat 



Alexander Calder: A műtermem falának 

egy darabja, 1948, szitanyomat 

Alexander Calder: Cím nélkül, 

1950, litográfia 



Alexander Calder: Fekete piramis 

körökkel, litográfia 

Alexander Calder: Körök és 

arabeszkek, 1954, litográfia 



Alexander Calder: Kompozíció, 

1965, litográfia 
Alexander Calder: A Salon de Mai 

plakátja, 1968, plakát 



Alexander Calder: Madárfészkek, 1978, 

litográfia 

Alexander Calder: Bumeráng, 1973, 

litográfia 



Max Bill: Variáció 13, 1968, litográfia Max Bill: 16 konstelláció, 1974, litográfia 



Max Bill: Cím nélkül, 1967, szitanyomat Max Bill: Cím nélkül 2, 1971, szitanyomat 



Max Bill: Ötrészes szitanyomat, 1977 



Max Bill: Kombillation, szitanyomat műanyagon (4 lapból) 



August Herbin 



August Herbin: Kompozíció, 1964, 

litográfia, Denis Renée Galéria és 

Kiadó, Párizs 

August Herbin: Kompozíció, 1969, 

litográfia, Denis Renée Galéria és 

Kiadó 



USA - Color Field 

Ellsworth Kelly 1948-54 között Párizsban dolgozik, Matisse és Arp műveinek 

ellenpontját kívánja létrehozni. A folt szerepét emeli ki a geometrikus 

kompozícióiban, melyekben a színfoltok egymást ellensúlyozzák. Emellett 

paralelogramma- és ellipszis alakú kompozíciókat alkot vakító színekben, vagy a 

fekete-fehér erős kontrasztjában, máskor pedig szétfolyó színfelületekkel dolgozik. 

HARD EDGE 

A 60-as évek végén interaktív síkok jelennek meg egyes művészek kis formátumú 

grafikáin. A ritmus erősíti fel a hatásukat, a ritmus és a szín belső feszültségeire 

épülnek. 

 

Frank Stella litókat és szitákat alkot. Kis formátumú lapjait sorozatokba rendezi. 

A geometrikus minták közötti belső struktúrák párhuzamos csíkjai és a 

környezetük közötti kapcsolatokra épít, színeit a skálaszerűség jellemzi. 

Agnes Martin 

A 60-as években osztott vonalrácsokkal dolgozik, szitanyomat-sorozatokat alkot. 

Az alkotás erőtere izgatja, és a precizitás, valamint a matematikai és meditációs 

eljárás ötvözése. A 70-es évektől a festészetével azonos színvonalú grafikái 

születtek. Egzaktságára jellemző az On a Clear Day c. 1973-as műve, amelyben 

30 különböző belső proporciót rögzít szürke rácsokkal. 



Ellsworth Kelly: Kék vörössel, 

1964, litográfia 

Ellsworth Kelly: Zöld vörössel, 

1964, litográfia 



Ellsworth Kelly: Kék és zöld vörösön, 1964, és Narancs és kék a sárgán, 1964, 

litográfia 



Ellsworth Kelly: Kék a narancsos vörös fölött, 1964, litográfia 



Ellsworth Kelly: Kék-sárga-vörös képtárgy XVI., 1976, színezett papírmassza 



Ellsworth Kelly: Szürke ív barnával, 

1976, színezett papírmassza 
Ellsworth Kelly: Sötétzöld ívek, 

1976, színezett papírmassza 



Ellsworth Kelly: Színespapír-kép XIX., 

1976, színezett papírmassza 

Ellsworth Kelly: Színespapír-kép IX.,  

1976, színezett papírmassza 



Ellsworth Kelly: Kilenc négyzet, 1976, litográfia 



Ellsworth Kelly: Green Curve (State I), 1988, one-color lithograph 



Ellsworth Kelly: Sárga, 2004, litográfia 



Frank Stella: Itata, V. sorozat, 1968, litográfia 



Frank Stella: Furg, 1975, litográfia 



Frank Stella: Acsom 80, 1972, 

litográfia 

Frank Stella: Henry kertje, 1972, 

litográfia 



Frank Stella: River of Ponds IV., 1971, litográfia 



Agnes Martin: Cím nélkül, 1960 egyedi 

rézkarc 

Agnes Martin: Cím nélkül, 1965, 

ceruzarajz, akvarell 



Agnes Martin: Egy tiszta napon, Nr. 7., 1973, szitanyomat 



Agnes Martin: Cím nélkül, 1974, litográfia 



Agnes Martin: Cím nélkül, 1998 (album, 75. példánya), litográfia 



Agnes Martin: Cím nélkül, 1970-es évek, papír, tus 



Sol Le Witt 

Őt is az egzaktság jellemzi. Vonalas rézkarcokat alkot, és közvetlenül a falakra 

rajzol. Ferde vonalakból feketében, vagy alapszínekben relatíve egyszerű 

rendszereket hoz létre. A tiszta geometrikus alkotásmód következetességének 

eredményei jellemzik minimalista nyomatainak rengetegét. 

Richard Smith, Robert Mangold 

Rézkarcokat alkotnak. Előbbi geometrikus torzításokkal foglalkozik, utóbbi a 

formázott vászon képeit viszi át a papírra, rácsos struktúrákat teremtve. 

Jasper Johns 

A 60-as évek végén, 70-es években intaglio-technikával dolgozik, fontos 

eredménye egy album (Universal Limited Art Edition), melynek lapjaira saját 

rézlemezeit és szobrainak a fotókarcait nyomtatta. 

Robert Ryman 

Fehér aquatinta műveket alkotott – a tus hiánya és az éles kontúr a lemez 

éleként jelenik meg, ezek végtelen variációi alkotják grafikai műveit. A fizikai 

valóság az absztrakt képek rétegeiből ölt testet. 

A 60-as évek végére úgy tűnt, hogy valamennyi lehetséges nyugati művészeti 

forma kimerült. Jennifer Bartlett pontokkal alkotta formáit rácsszerkezetének 

négyzeteiben. Tom Phillips angol művész recto és verzo oldalakat hozott létre a 

domborított papír és a maratott rézlemez lenyomatának váltogatásával. Ugyanez, 

mint folyamat része kap szerepet Shoichi Ida japán művész grafikai alkotásaiban. 



Sol Le Witt: Geometrikus alakzatok 

3, 1978, szitanyomat 
Sol Le Witt: Négyzet vertikálisan és 

horizontálisan 4 részre osztva, 1982, 

fametszet 



Sol Le Witt: Dobozok, 1982, ofszetnyomat 



Sol Le Witt: Izometrikus projekció, 1981, linómetszet 



Sol Le Witt: Csillagtondó, 2001, linómetszet 



Robert Mangold: Cím nélkül, 1981, fametszet 



Robert Mangold: Cím nélkül, 1985, két fametszetből 



Robert Mangold: Félkörök, 1995, litográfia 



Robert Mangolds: Töredékek 1-7., 1997-98, litográfia 



Robert Mangold: Cím nélkül (fcpa), 1998, rézkarc, aquatinta 



Robert 

Mangold: 

Féloszlopok, 

2005, rézkarc 



Robert Ryman: Cím nélkül I., 1975, aquatinta 



Robert Ryman: Lap a Párok c. albumból, 1993, rézkarc, aquatinta 



Robert Ryman: Első és második konverzáció, 2003, színes mélynyomás 



Jennifer Bartlett: Görögországi rajz, 1977, grafit, ceruza 



Shoichi Ida: Víz és levegő között, 1999, rézkarc, lágyalap, hidegtű, aquatinta, 

chiné collé 



A grafika az 1960-as évek végétől már nagyon népszerű, a fiatalok friss médiuma. 

Ők a nyomtatás folyamatára és a papírra figyelnek fel, texturált papírokat és 

speciális színeket használnak a grafikai műhelyekben. 

Fotorealizmus 

Gerhard Richter 

A XIX. századi fotósok stílusában elhomályosítja a fotográfiai realitást. Litótintával 

és rézkarccal dolgozik, aquatintát tesz a fotókarc lemezre, miközben a turisták 

által látogatott tájakat a vizuális kísérletek érzéki valóságába emeli. A fókusz 

variálásával eliminál elemeket a tájból, amire a gép képtelen lenne. A szelektált 

részleteket a hiányzókkal konfrontálva növeli a realitásérzetet. 

Chuck Close 

Fotóalapú grafikáin ecsettechnikát alkalmaz. Keith c. nagyméretű mezzotinto 

műve a fotórealizmus sajátos formája. A kézi kivitelezéskor minden fázisról 

lenyomatot készít, az éles és az elmosódott kontrasztjára épít. 1 inches 

beosztású rácsokat használ, és azok átlóival manipulál. 1972-től alkot 

mezzotintokat és nagyméretű rézkarcokat, 1986-ban Tokióban tanulta a 

fametszést. A Pace Edition adja ki a műveit New Yorkban. 

Richard Estes, Philipp Pearstein 

A realizmus intenzitásának növelése jellemzi grafikai művészetüket. Városi 

épületekre, a városi tájra reflektálnak. A kép részleteiben annyira aprólékos és 

lényegre koncentráló, hogy végül az eredmény absztrakthoz közeli lesz. 



Gerhard Richter: Lépcsőn 

lemenő, fotó alapú rézkarc 



Gerhard Richter: Család, 1965-70, szitanyomat 



Gerhard Richter: Elisabeth II., 1966, ofszetnyomat 



Chuck Close: Keith, 1971, mezzotinto 

A művész kiállítása a MOMA-ban 



Chuc Close: Önarckép, 1999, linómetszet Chuck Close: Önarckép, 1999, rézkarc, 

aquatinta 



Chuck Close: Phil Crosshatch, 2009, rézmetszet 



Richard Estes: Salzburgi katedrális, 1981, szitanyomat 



Richard Estes: Tanulmány VI – New Yorki kikötő, 1996, xilográfia 



Richard Estes: Kisváros a Brodway mellett, 2003, xilográfia 



KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET 
 

A fotó által generált képekből egyedi művek jönnek létre – ez paradoxia, 

ugyanakkor a konceptuális művészet is a fotografikus képre épít: itt a fotónak a 

dokumentumjellege a fontos. 

Iain Baxter, Les Levine, Wolff Vostell, Joseph Beuys, Kaith Milow grafikus 

vagy kalligrafikus jellegű alkotásokat hoz létre, ugyanakkor épít a Joseph Kosuth-

féle lingvisztikai koncepcióra is. Sokféle stílustörekvés van jelen, melyek lényege 

a szavak használata, az egyszerű betűk szépsége, a mű üzenethordozó szerepe, 

még ha az üzenet nem is konkrét, avagy a vírusok által befolyásolt kép. 

A szavak lettrista használata a pop artban változott meg: a tiltakozás eszköze lett, 

de a kompozíció kiegyensúlyozásának volt alárendelve. 

A hírfogyasztásra utaló elemként használja a szavakat a vizuális művészet 

kontextusában a japán Arakawa, akinél a betű képlékeny tárgy, alkalmas arra, 

hogy a festészeti anyagot filozófiai problémák pózába állítsa. A mű tárgyának 

lényege a szó, melyet a nem verbális kép illusztrál (Utolsó vacsora, 1971 

szitanyomat). 

A konceptuális művészettel rokon a konkrét költészet, amely belső nyelvi 

manipulációra épít, pl. Art&Languague (Terry Atkinson, Michael Baldwin, 

Joseph Kosuth, 1969-től). Nyomatsorozataikban a nyelv által megoldott vizuális 

problémák inkább az olvasásra, mint a látásra hatnak. 



Wolf Vostell: Fantom, 1966, szitanyomat 



Wolf Vostell: Marilyn 

Monroe, 1962, ofszetlitó 



Iain Baxter: Golden Gate Bridge (a Reflected San Francisco Beauty Spots c. 

sorozatból), 1979; fotorézkarc, aquatinta 



Iain Baxter: Lettering Landscape, monoprint 



Joseph Beuys: Ami a fejben, az van az edényben, 1978, szitanyomat 



Josef Beuys: A forradalom a miénk, 1972, 

szitanyomat és Piramidális kép, 1979, kollázs, 

szitanyomat 



Keith Milow: Rajz 2000, Nr.4. vas és 

réz papíron 

Keith Milow: Nemzet, 1997 olaj, 

alumínium 



Joseph Nechvatal: Fekete nap, 1982, grafit  



Joseph Nechvatal: Art rétinal revisité: histoire de l’oeil, 2010 

installáció mű (komputer által generált képek és filmek) 



A MŰVÉSZKÖNYV 
 

Az orosz futuristák alkottak legelsőként művészkönyveket, azaz adtak ki kis 

könyvecskéket nyomatokkal. A 1970-es években ez autonom művészeti formává 

vált. A FLUXUS efemer publikációinak variációiból eredeztethető közvetlenül, az 

1960-as évek végéről. 

Fő képviselői: Ed Ruscha (amerikai), Dieter Roth (svájci), Marcel Broodthaer 

(belga), Gilbert&Georges (angol), Hanish Fulton (skót), közülük Dieter Roth 

talált anyagokkal is dolgozik, és geometrikus formára vágja a könyveit. 

 

PLURALIZMUS és APPROPRIÁCIÓ Európában és Amerikában 
 

Joseph Kosuth megállapítása, hogy a művészet él, és más művészetek hatása 

alatt áll. Hatására az 1980-as évektől elindul a múlt stílusainak újrahasználata. A 

pluralizmus egyenes következménye annak, hogy a társadalom és az 

információelmélet a művészetet nem mint stílust, hanem mint kommunikációs 

formát értelmezi. Ezzel ér véget a modernizmus, és ezzel kezdődik a 

posztmodern művészet.  

Nincs több keresés, felfedezés, kísérletezés, csak kölcsönzés. Nincs rossz 

művészet, rossz csak az, ami antiszociális attitűdöt sugároz. 



Ed Ruscha: Lapok a Sajtok c. sorozatból, 1976, litográfia 



Ed Ruscha: Cold Beer 

Beautiful Girls, 1977 k., 

litográfia 



Dieter Roth: Amire, 1978, szitanyomat 



Dieter Roth: Könyv, 1958 
Dieter Roth: Daily Mirror, 1961, mini 

művészkönyv, 2x2x3 cm 



Gilberth & George: Fekete Isten, 

1983, litográfia 

Gilberth & George: Halál, 1984, 

litográfia 



Gilberth & George: Three, 

1986, litográfia 



ÚJ-EXPRESSZIONIZMUS, TRANSZAVANTGÁRD MŰVÉSZET 

Ők reflektálnak elsőként a közvetlen megelőző korokra. Az expresszionisták formanyelvét 

használják, de nem kritizálják a társadalmat, hanem groteszk képet alkotnak a jelenről, vagy 

az ősök futurisztikus elképzeléseiről, jövőbe vetett hitéről, ami már teljesen szertefoszlott, 

vagy amiről kiderült, hogy megvalósíthatatlan. 

GRAFFITI 
 

A legnépszerűbb új művészeti forma. Az amerikai művészek kezdeményezték – Keith 

Hering, Jan Basquiat. A műkereskedelem hamar felfigyelt rájuk, és grafikákkal népszerűsí-

tette alkotásaikat. Warhol és Basquiat együtt dolgozott Európában, ahol alig néhány művész 

alkotott graffitit, és nem is figyeltek fel még rájuk (A. R. Penck).  

 

NEO-GEO 
 

Frank Stella és Jasper Johns a 80-as években neogeo grafikákat is alkotott, melyek az 

amerikai Trompe L’oil festészettel rokonok. Az alkotókat a művészet illuzionista lehetőségei 

érdeklik. A szellemi dehumanizálódásra szisztematikus művészettel reagálnak. 

Neo-konceptuális művészet 

A személyiség és a társadalom kapcsolatainak rendezési vágya jellemzi. Performanszok, 

politikai manifesztációk sokasága zajlik, főleg Beuys akciói és tanítványainak improvizációi, 

ritualisztikus, szubjektív megközelítései jelentősek. 



Jean Basquiat: Cím nélkül, 2001, litográfia 



Kaith Hering szitanyomatai, 1983 és 1985 



Keith Hering: Fertility Nr. 5., 1983, szitanyomat 



A. R. Penck: Peronage, 1980, 

rézkarc, aquatinta 

A. R. Penck: A mi füldbe döngölő 

szentimentalizmusunk, 1988, 

fametszet 



NÉMETORSZÁG, Beuys-növendékek 

Georg Baselitz 

Dubuffet hatására a 60-as években figuratív fametszeteket és rézkarcokat 

készít. Szigorú szimbolikát használ, a fejjel lefelé ábrázolt ember a német 

kultúra dezorientáló jellegét jelenti. Nagyméretű linómetszeteket és 

farostlemez véseteket készít 1976-ban, innen erednek az extrém méretű 

grafikák, amelyek hatással vannak a gyűjtésre, és a magángyűjtemények 

bemutatására ösztönöznek.  

Anselm Kiefer 

Nagyméretű fametszet-kollázsokat alkot. Der Rhein  c. művészkönyve 10-

szer jelenik meg. Ez eltérő formátumú lapokat tartalmaz, valamint tárgyakat, 

így grafikái közvetlenül kapcsolódnak a festészetéhez is. 

Jörg Immendorf 

Műveinek főszereplői romantikus hősök és naturalisztikus tárgyak. A germán 

mítoszok világát, a heroikus múltat idézik: Németország eszméjének 

tárgyait (pl. Café Deutschland c. műve). 

A legtöbb német grafikus tudatosan használ régi sokszorosító technikát: 

fametszetet, linómetszetet. 



Georg Baselitz két ofszetlió nyomata, 1967 és 1977 



Georg Baselitz: Ló, 1980, rézkarc, hidegtű 



Georg Baselitz: 

Olvasó férfi, 

1982, fametszet 



Georg Baselitz: Zöld rongy, 1990, litográfia 



Anselm Kiefer:  Az ókor asszonyai c. kiállítási plakát, 1975, ofszetlitográfia   



Anselm Kiefer: Berenice, 2002, ofszet 



Jörg Immendorf, 1980, 

linóleummetszet 

Jörg Immendorf: Csaló, 1982-83, 

linóleummetszet 



A. R. Penck (= Ralf Winkler) 
A 60-as évektől kelet-német művésszel dolgozik Ny-Németországban. 

Piktogramszerű jeleket, szimbólumokat, pálcikaembereket alkot, misztikus 

ceremóniákat sejtet, az idők kezdetétől az emberekre jellemző szituációkat 

talál ki. Hasonlít az amerikai absztrakt expresszionistákra és a német korai 

expresszionistákra, mágikus értékeket keres. Afrikai vallásos tárgyakat 

utánoz, más kultúrákból keres szimbolikus motívumokat. 

Terry Winters és Susan Rothenberg 
Előbbi művész fekete tusrajzokat és fehér litográfiákat alkot. Speciális, saját 

kifejlesztésű anyagokkal dolgozik, a ritka és a sűrű közötti kontrasztokra épít. 

Az utóbbi művész fametszeteket, rézkarcokat, mezzotintókat és litográfiákat 

alkot. Apokaliptikus figuráinak cselekvése ellenőrizhetetlen. Fő témája a 

tárgyak aurája, a valóság lényegének kontúrjait kívánja megragadni. 

Olaszországban a helyi konceptuális mozgalmak fejlődnek, és az arte povera.  

A korai 80-as években Sandro Chia, Francesco Klemente és Enzo Cucchi 

a legfontosabb művész. Közülük Klemente elsősorban rézkarcokat készít, 

majd monotípiákból és litográfiákból könyvet állít össze (The Departure of the 

Argonant). Olaszország klasszikus múltja a fő téma, pl. a nápolyi 

freskófestészet. Színhasználatára és képi világára hatással van a hindu 

művészet.  



Anselm Kiefer: Auvergne, 1988, ofszet 



Francesco Clemente: Víz és bor, 1971 szitanyomat 



Enzo Cucchi: A part felé vagy a víz felé, 1980, szitanyomat 



Jiri Dokoupil: Aranykrisztus, 1987, litográfia  



Jiri Dokoupil: Angyal, 1986, 

litográfia 

Jiri Dokoupil: Spagetti evő, 1996, 

litográfia 



Ausztria 

A XX. század folyamán következetesen excentrikus törekvések jellemzik a 

művészeket (Egon Schiele, Oskar Kokoschka, bécsi akcionisták, stb). 
 

Arnulf Rainer 

Legkorábbi nyomatai egyedi munkák, lemezre karcolt rajzok monotípiái. 

Magáról készült fotókat fest és nyomtat, valamint fotókat fest át. 
 

Günter Brus 

Neoexpresszionista formanyelv és az osztrák hibrid fantázia ötvöződik 

botanikus kerteket ábrázoló kompozícióin a mágikus vonalakkal. 
 

                                                                                                                                  USA 

Jim Dine 

1975-től átrajzolja a nyomatait, erősen megdolgozza a felületeket. Saját 

pop-korszakának lágy visszaidézése és személyes hangvétel jellemzi. 

Malcolm Morleay 

Korai 70-es évekbeli stílusát teljesen megújította. Színes képeslap-verziói 

helyett a klasszikus mítoszok iránt érdeklődik, heroikus, irodalmias 

jeleneteket ábrázoló műveket alkot ecsettel, szabad formakezeléssel.  
 



Arnulf Rainer: Kettős portré, 1973, rézkarc  



Arnulf Rainer: 

Krisztusátfestés, 

1981-83, fotó, 

vegyes technika  



Günther Brus: Grafikai kiállítás a grázi Neue Galerie-ben, 2011 



Jim Dine: Hat szív, 1970, litográfia Jim Dine: Milói Vénusz, 1971 

szitanyomat 



Malcolm Morleay: Miami Suite, 1973 litográfia 



Julian Schnabel és David Salle 

Minimalista műveket alkotnak a Parasol Press felkérésére. Előbbi 

színpadias jeleneteket komponál, szokatlan anyagokkal nyomtat, szélesíti 

a grafikai kifejezési lehetőségeket. Utóbbi stílusrokonsága Walt Disneytől 

Kokoschkáig terjed, eklektikus női alakokat, fejeket rajzol, nyomtat. 
 

Az 1980-as évekre a kézi színezés, a nyomatok lemezen való 

közvetlen megformálása jellemző a grafika területén. A művészek 

eredeti festményeket sokszorosítanak, monotípiákat, litográfiákat 

alkotnak. Később a monotípia válik fő jellemzővé, miután az eredeti 

grafika sokszorosíthatósága elveszíti jelentőségét. 

Európában viszont a nyomtatás kreatív paramétereit szélesítik, a 

médium intenzitásának növelése a cél. Sok grafikai műhely nyílik, ahol 

a litográfiákat és szitanyomatokat legtöbbször maguk a művészek készítik 

(Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Bruce McLean stb). 

 

                                                       SVÁJC 
 

Peter Blum az olasz transzavantgárdok közül S. Chiarával és Fr. 

Klementével közös albumon dolgozik. Svájban amerikaiak szintén 

alkotnak olaszokkal aquatintákat, pl. Eric Fischl és Jonathan Borofsky 

Enzo Cucchival és Mimmo Paladinoval. 



Julian Schnabel: Cím nélkül, 1981 



Jonathan Borofsky: 4 helyiségen átfutó ember,  

p., vegyes technika 

Jonathan Borofsky: 

Önarckép arany 

pöttyel, 1982, 

szitanyomat, 

litográfia 



Nőművészet 
 

Amerikában jelentősen megnőtt a női alkotók száma az 1980-as évektől. 

Az európai és távol-keleti pályázatok lehetővé tették, hogy az amerikai 

művészek Amerikán kívül is alkossanak, bár ezek a lehetőségek nem 

váltanak ki nagy érdeklődést körükben.  

Ugyanekkor a japán művészet jelentősége nőni kezd. A grafikusok kiváló 

minőségben dolgoznak, nagy ambícióval, viszont kevés esélyük van arra, 

hogy bekerüljenek a nyugati gazdasági vérkeringésbe. 

                                    Komputerművészet 
 

1952-ig vezethető vissza, Ben F. Laposky-ig, aki Amerikában egy analóg 

komputert és egy katódcsöves oszcillográfot használt az Elektromos 

absztrakciók című kompozíciójának a megalkotásához. Herbert W. 

Franke1956-ban már színes elektronikus képet hozott létre, s Ausztriában 

is oszcillográffal kezdett dolgozni.  

Az első komputergrafika Németországban született, K. Alsleben és W. 

Fetter műveként, 1960-ban. 5 év múlva egyszerre több művész is digitális 

komputerrel kezdett el dolgozni (Frieder Nake, Georg Neels, A, Michael 

Noll, B. Julesz, K.C. Knowlton). 



A 60-as -70-es években esztétikai értelemben 5 területre jellemző a 

komputerhasználat: film és videó; kibernetikus szobrok; environmen-

tális művek; optikai vagy videodiszkek; telekommunikációs esemé-

nyek. 
  

A komputergrafika az 1970-es évek végétől kezd teret nyerni, és 

napjainkban meghatározó jelentőségű. 2 vagy 3 dimenziós kép-

alkotást jelent a képernyőn, amit esetleg kinyomtatnak. A fraktál-

képek algoritmusokon alapulnak, amelyek különféle háromdimen-

ziós effektusokat modellálnak.  

A kétdimenziós alkotás onnantól érdekes, amikor a művész a 

komputert rajzeszközként használhatja, és az eredményt akár 

azonnal ki is nyomtathatja. 
 

Az úttörők 
 

Jack Youngermann - kétdimenziós alkotásokat hoz létre. 

Azonos témák, azonos motívumok variálásával komponál. A 

továbbdolgozáshoz megváltoztatja a színeket, és multiplikált 

opciókat használ. 



David Em - háromdimenziós alkotások 

A komputert háromdimenzió illuzióját keltő képek létrehozására használja. 

Digitális tájképsorozatot alkot a topográfiai illusztráció módszerével. Itt 

még nincs nagy különbség a hagyományos és a digitális képtér 

megjelenése között.  
 

Harold Cohen 

Kifejleszt egy programot, amely maga készít képet. Az Aaronnak neve-

zett program az emberi intellektuális folyamatokkal analóg. 

Rajzsorozatában lassan alakul a kép, a rajzgép folyamatosan ellenőrzött 

a komputer által. Ma a növényi élet és az emberi test realisztikus rajzát 

képes előállítani ezzel a programmal a művész gépe. 

Vera Molnár / VERA MOLNÁR 

Kompozícióin kitágítja a színek és formák lehetséges tartományát, 

amelyek részben virtuális térré fejlődnek. A géppel esztétikai sokkot képes 

létrehozni, amely megzavarja a rendszert és a szimmetriát. Hogy ne 

vesszenek el az új módon alkotott verziók, hiszen az ember túl gyorsan 

létrehozza a képet, és nincs ideje hosszan emlékezetben tartani, vizuális 

adatbankot hoz létre. A művész a nézők fiziológiai reakcióját is méri (pl. 

szemmozgás). 



David Em: Hullámszélesedések, 1974, komputergrafika 



David Em: Escher, 1979, komputergrafika 



David Em: Transjovial Pipeline, 1979, komputergrafika 



Vera Molnár Transzformáció c. műve egyszerű geometrikus elemekből 

áll - kör, négyzet, háromszög -, amelyek keletkezését tudatosan ellenőrzi, 

és a dimenziók, proporciók, számok megváltoztatásával formai módosulá-

sokat gerjeszt, amelynek eredményét szintén ellenőrzi. Ez a módszer az 

előző két kísérleti módszer között helyezhető el. 

 

Dominic Boreham, Helger Backstrom és Bo Lyrinberg 

A géptől szerzett kreatív inspirációkkal közös műveket hoznak létre. 

Boreham 1974-től szintetizált hangokkal is kísérletezik, s elektroakuszti-

kus kompozíciókat alkot, amelyeket grafikaként kezel. 

 

Back & Jung 

1972-től a színek adatfolyamatokban betöltött szerepét kutatják. A 

Chromo Cube c. alkotásuk 4913 kis kockából áll, melynek felületén a 

színek elsődlegesből másodlagossá fejlődnek, átalakulnak. 

Dragon Tryptich c. alkotásuk komputerhez kapcsolt tintasugaras 

nyomtatóval készített litográfia. 

 

A hagyományos papír alapú, fix komputerművek ezen kísérletek után 

jelentek meg. 



Vera Molnár: Interruption Nr. 1., 1968 



Vera Molnár: Transzformációk, plotterrajz, 1974 



Vera Molnár: 2 mű a 100 trapéz c. sorozatból, 1976 



Vera Molnár: Cím nélkül No 8., 1987/2003 szitanyomat (Szöllőssy-Nagy 

gyűjtemény, Budapest)   



Manfred Mohr: Plotterrajz, 1972 



Manfred Mohr: Cluster Phobia, 1972, plotterrajz 



Herbert W, Francke: Négyzetek, 1969-70, komputerrajz 



Szigorú értelemben komputergrafikán azt a komputerrel készített képet 

értjük, ami a nyomtatással nyeri el végső formáját. 

A digitális grafikai alkotások sajátosságai: 

- a manipulálás/alkotás eredménye multiplikálható, azaz a mű korlátlan  

  példányszámban, azonos minőségben sokszorosítható 

- a művészeti formák kombinációi „varrat nélküliek”- a legcsekélyebb  

  elkülönülés nélkül összemontírozhatók 

- a különböző médiák közötti különbségek összemoshatók,  

  elhomályosíthatók 

- az eredeti és a másolat közötti kapcsolat újrateremthető, de a kép nem  

  másolata az eredetinek 

- az egyediség és sokszorosítottság között megszűnik minden minőségi  

  különbség 

 

A digitális grafika lehet: 

- digitálisan létrehozott, de tradícionálisan sokszorosított, nyomtatott mű is 

- digitális technika nélkül létrehozott, de digitális folyamat során nyomtatott 

  mű. 

Magyarországon a komputergrafika első rendszeres művészeti fóruma a 

győri Nemzetközi Rajz-és Grafikai Biennálé volt (1991-2009). 


