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Természeti formák ihlette organikus absztrakció, színek kölcsönhatásán alapuló, érzékeny belső struktúrák, 
erős formai reduktivizmus jellemzi Ernszt András és Marafkó Bence képzőművészek munkáit, akik először 
szerepelnek közös kiállításon a Molnár Ani Galériában.  
 
Ernszt András vásznain gesztus-szerűen ívelt alakzatok egymásra illesztett síkjai rendkívül gazdag és 
összetett, organikus asszociációkat hordozó képstruktúrát eredményeznek. A belső rétegződések és finom 
mozgások tünékeny, akár láthatatlan természeti jelenségeket tesznek megragadhatóvá. Marafkó Bence 
objektjein, formázott vásznain a geometrikus-konstruktív irány érvényesül. A művek vizuális nyelvezetét a 
forma, a felület és a szín harmonikus egysége határozza meg. A precízen kivitelezett reliefek finom 
tónusátmenetei és érzékeny formai elmozdulásai plasztikai kontextusban értelmezik újra a színmező 
festészetet. 
 
Ernszt András és Marafkó Bence egyaránt autonóm formakészlettel rendelkeznek, különböző eszközökkel, 
más-más megközelítésből vizsgálják a festészet mediális határait. Alkotói tevékenységükben a hangsúly a 
színekre koncentrálódik, műveiket elsősorban színek és formák kölcsönhatásai alakítják. A színeket 
mindketten eleven hatóerőként értelmezik, a festményeken és az objekteken a színek rezdülései öltenek 
alakot. A Molnár Ani Galériában rendezett kiállítás a finom átmenetek vagy épp markáns kontrasztok mentén 
keletkező mozgalmas színstruktúrák közötti párbeszédnek nyit teret.  
 
Ernszt András (1973) Nagykanizsán született, Pécsen élő és alkotó művész. Tanulmányait a Pécsi 
Tudományegyetemen folytatta, mesterei Valkó László és Keserü Ilona voltak. Ugyanott 2009-ben DLA 
fokozatot szerzett. Jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában rajzot és festészetet tanít 
és a PTE Művészeti Kar Festészet Tanszékén adjunktus, tanszékvezető. Rendszeresen szerepel egyéni és 
csoportos kiállításokon magyar és külföldi intézményekben. 2003-ban a Strabag Festészeti Díj díjazottjai 
között volt. 
 
Marafkó Bence (1974) Pécsen született, jelenleg Budapesten él és alkot. Formatervező szakon végzett a 
soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemen 2000-ben. Képzőművészeti tevékenységére nagy hatással volt 
mestere, Fajó János, több mint egy évtizedig vett részt az általa vezetett Nyári Művészeti Szabadiskolán.  
1993 óta szerepel hazai és külföldi kiállításokon, 2008-ban a New York-i Pollock-Krasner Alapítvány 
ösztöndíjasa volt. 
 
A kiállítás támogatója: 
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Organic abstraction inspired by natural forms, sensitive internal structures based on the interaction of 
colours, and strong formal reductivism characterise the works of András Ernszt and Bence Marafkó, who are 
exhibiting together for the first time at Ani Molnár Gallery.  
 
The layers of gesture-like curved shapes on András Ernszt's canvases create extremely rich and complex 
pictorial structures with organic associations. The internal layering and subtle movements capture elusive, 
even invisible natural phenomena. Bence Marafkó's objects and shaped canvases regarding their orientation 
are geometric-constructive, with a visual language defined by the harmonious unity of form, surface, and 
colour. The delicate tonal transitions and sensitive formal shifts of the precisely executed reliefs reinterpret 
colour-field painting in a plastic context. 
 
András Ernszt and Bence Marafkó both have an autonomous formal vocabulary; they are exploring the 
medial boundaries of painting with different means and from different approaches. Their creative work 
focuses on colour and is primarily shaped by the interaction of colour and form. They both see colour as a 
vital force, and in their paintings and objects, the vibrations of colours become tangible. The exhibition at 
Ani Molnár Gallery opens a dialogue between the colour structures that emerge along subtle transitions or 
striking contrasts.  
 
András Ernszt (1973) was born in Nagykanizsa, lives and works at Pécs. He graduated in Fine Art at the 
University of Pécs, his masters were László Valkó and Ilona Keserü. He received his PhD in 2009 at the same 
institute. Currently he is teaching drawing and painting at the Technical School of Fine Art and he is a Senior 
Lecturer at the University of Pécs on the Faculty of Music and Visual Arts. His works are frequently exhibited 
at solo and group shows in Hungary as well as abroad. He was awarded the Strabag Painting Award in 2003. 
 
Bence Marafkó (1974) was born in Pécs, he currently lives and works at Budapest. He graduated in design 
from the University of West Hungary in Sopron in 2000. His artistic activity was greatly influenced by his 
master János Fajó and for more than a decade he participated in the Summer Academy of Art led by him. 
Since 1993 he has exhibited frequently in Hungary and abroad, in 2008 he was a scholar at the Pollock-
Krasner Foundation in New York. 
 
The exhibition is supported by: 

 


