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Haász István:
Elmozdulás

Megnyitó: 2018. május 4., péntek, 19 óra

Megnyitó beszéd: Beke László, művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2018. június 30-ig, keddtől péntekig 12 és 18 óra,

szombaton 11 és 17 óra között

Cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor u. 36.

Örömmel tudatjuk, hogy a magyar geometrikus-konstruktív festészet egyik legkiemelkedőbb 
művészének, Haász Istvánnak, május 4-én először nyílik egyéni kiállítása a Molnár Ani 
Galériában.

Haász István munkái a felületek egymáshoz való viszonyát és az ebből eredő térhatást 
vizsgálják, mindeközben előhívják a fény-árnyék játékban és a színek elbeszélő erejében 
rejlő lehetőségeket. Munkái szorosan kapcsolódnak a konstruktivista festészet tradícióihoz, 
ugyanakkor alkotói metódusa új formai megoldásokat hordoz magában, amelyek a 
hagyományoktól eltérőek. 

Haász következetes vizuális építkezéssel és a festői eszközök pontos megválasztásával vet fel 
geometriai problémákat, ez által relief-szerű objektjei kilépnek a síkból a háromdimenzióba. 
Dinamikus jellemzőkkel ruházza így fel alkotásait, amelyek a képsíkon és az azon kívüli 
elmozdulás lehetőségeit rejtik magukban. Monokróm színhasználata erősíti a fény és tér 
percepció fontosságát. A sárga, mint a szabad asszociáció színe és a fekete, mint a fény 
ellentéte kap szerepet legújabb alkotásain.

A festményein megjelenő ritmikus struktúrák a rendkívüli nyugodtság, kiegyensúlyozottság 
és stabilitás érzetét keltik. Egyben a dinamikus tér megjelenítésének és összesűrítésének 
köszönhetően változó, lüktető, feszültséget keltő formai elemek fedezhetőek fel, a képeinek 
közeli vizsgálódása során. Az egymásra rétegzett geometrikus formák nem csak egymással 
vagy a képfelülettel lépnek reakcióba, hanem a műalkotás egészével. 

Haász István (1946) Göncön született, Budapesten él és dolgozik. Tanulmányait az Egri 
Tanárképző Főiskolán és a Képzőművészeti Főiskolán végezte. Számos munkája szerepelt 
egyéni és csoportos kiállításon Magyarországon és külföldön. 1992-ben DAAD ösztöndíjat 
kapott Worpswede-ben, 1996-ban elnyerte a new yorki Pollock- Krasner Foundation 
ösztöndíját, 2002-ben pedig a Munkácsy –díjat, 2010-ben a Magyar Köztársaság Érdemes 
Művésze elismerésben részesült. 2014 és 2015-ben az Artist-in-Residence Krems 
vendégművész ösztöndíjasa volt. 2006 óta a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesületének 
(OSAS) a tagja, 2009 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja. Munkái 
megtalálhatóak számos múzeumban és magángyűjteményben Európában.



Ani Molnár Gallery 36 Bródy Sándor street, Budapest 
+36 30 300 80 19 / +36 30 212 80 80

info@molnaranigaleria.hu
www.molnaranigaleria.hu 

István Haász:
Shifting

Opening: 4 May 2018, Friday, 7 p.m.

Opening speech: László Beke, art historian

On view until: 30 June 2018, from Tuesday to Friday, 12 p.m. to 6 p.m., 

on Saturday 11 a.m. to 5 p.m.

Address: 36 Bródy Sándor street, Budapest, 1088

We are delighted to announce that István Haász, one of the most prominent artists of the 
Hungarian geometric constructivism, will present his first solo show at Ani Molnár Gallery.

István Haász’s works examine the relation of surfaces to each other and their effect on space. 
Meanwhile he calls forth the possibilities hidden in the playfulness of light and shadow, and 
the storytelling power of colours. His works are closely linked to the traditions of constructivist 
painting, yet his methods of creation reveal new ways, which are far from the conventional.

With his coherent visual construction and meticulous pick of painterly tools, Haász raises 
questions of geometry. This way his relief-like objects step out from the even, into the three 
dimensional. He imbues his works with dynamic attributes, which nest the probability to shift 
from the surface and beyond. His monochrome colour-stories strengthen our attention of 
the perception of light and space. Yellow as the colour of free associations and black as the 
opposite of light appear on his latest works. 

The rhythmic structures and the exceptional peacefulness that occur on his pictures suggests 
the sensation of stability. As a result of the display and the condensation of dynamic space 
changing, pulsing and intensive elements of forms emerge, in case of a closer inspection. 
The geometric shapes that are layered on top of each other, not only react with one an other 
but with the whole artwork.

István Haász (1946) was born in Gönc, Hungary, lives and works in Budapest. He studied at 
the Teachers’ Training College of Eger and at the Academy of Fine Arts Budapest. Many of his 
works were shown at solo and group exhibitions, both locally and internationally. In 1992 he 
received the DAAD scholarship in Worpswede, and in 1996 he was awarded with the Pollock 
– Krasner Foundation’s Scholarship in New York. In 2002 he received the Munkácsy Award, 
and in 2010 the Hungarian Republic’s Notable Artist Award, which are the most prestigious 
art prizes in Hungary. In 2014 and 2015 he was invited to participate at the Artist-in-Residence 
Krems residency as a guest artist. Since 2006 he is a member of OSAS (Open Structures Art 
Society), and from 2009 he is a full member of the Széchenyi Academy of Letters and Arts. 
His works can be found in several museums and private collections in Europe.


