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Az aukciót vezeti: Till Attila
Az árverés szakmai vezetője: Spengler Katalin

kedves vendégeink!

előszó

Az ősz beköszönte mindenki számára mást jelent. Van, aki az élményekkel teli nyarat búcsúztatja,
van, aki lázasan készül a munka- vagy iskolakezdésre. Mi a Mosolynál két okból is nagyon várjuk
ezt az évszakot. Egyrészt ekkor indul el az iskolai tanévhez igazodó terápiás programévünk, mely
magában foglalja a kórházi és kórházon kívüli foglalkozásainkat, másrészt pedig izgatottan
fordulunk a Mosoly Aukció előkészületi munkájának a hajrájára.

Azok az igazán nagy értékkel bíró tárgyak számunkra, amelyekhez valamilyen emlékünk,
élményünk kapcsolódik. Másként is tekintünk egy tárgyra, ha ismerjük annak történetét.
Manapság nem egyszerűen funkcionális tárgyakat akarunk vásárolni, de a tárgyakhoz
kapcsolódó történetet, hangulatot, élményt, filozófiát is. A Mosoly Aukciókon szereplő
alkotásoknak kétféle története is van. Az egyik a művek hátterében álló sztori, az inspirációk,
a mű létrehozásának érdekes részletei, az alkotói attitűd és gondolkodásmód, amit igyekszünk
minél teljesebben átadni, közvetíteni. Láthatatlanul egy másik történet is hozzásimul minden
egyes tárgyhoz, ami a Mosoly Aukcióra kerül. A segítségre szorulók és az önzetlenül segítők
története, amely a katalógusban szereplő minden tárgyat önértékén felül is megnemesít.

Az idei évben immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Mosoly Alapítvány
art-craft-design aukciója, így azt gondolom, hogy mára joggal nevezhetjük hagyománynak
ezt az eseményt, melynek az Önök segítsége nélkül nem lenne létjogosultsága.
Hálás köszönet Önöknek a támogatásért, mely által évről-évre biztosíthatjuk a rászoruló,
súlyosan beteg, többségében onkológiai, hematológiai és pszichés problémákkal küzdő gyerekek
részére Mosoly-terápiáinkat. Az Alapítvány egyedülálló munkája során a mese- és művészetterápia
eszközeivel dolgozik; célja, hogy támogassa a fizikai betegséggel küzdő gyerekek lelki gyógyulását.
Szintén hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni szakértőnknek és segítőnknek, Spengler Katalinnak,
aki fáradhatatlan munkával és lelkesedéssel vezet minket a kortárs design művészet útvesztőiben
és aki már minden év tavaszától azon dolgozik, hogy a novemberi rendezvényen Önök már befutott
vagy ígéretes hazai és nemzetközi kortárs művészek sokszor kimondottan erre az alkalomra készített
csodálatos vagy éppen elgondolkodtató, merész alkotásaiból válogathassanak.
Katalin szakértelmét, továbbá a Mosoly-terápiák fontosságát és értékét talán az is bizonyítja,
hogy a vezető hazai művészeti folyóirat, az Art Magazin szeptemberi száma egy kifejezetten
hosszú cikket szánt munkánk bemutatására.
Bízunk abban, hogy idén is találnak igazán kedvükre való gyöngyszemet a katalógusban
szereplő és az aukción bemutatott műalkotások között, és ennek köszönhetően megismételhetjük
a 2018-as év sikerét, vagyis elérhetjük a közel 16 millió forintos leütési összeget.

Az idei aukció képzőművészeti anyagát a legmagasabbra értékelt hazai alkotók munkáiból
válogattuk. Megtisztelő, hogy a mai magyar festészet egyik legendás mestere, Nádler István
nagyszerű festményét árverezhetjük. Az európai művészeti színtéren rendkívül elismert
Csörgő Attila poétikus-filozofikus alkotása a párizsi Centre Pompidou gyűjteményében lévő
installációjához kapcsolódik. A legújabb trendekbe illeszkedő posztdigitális festészet három
fiatal sztárművésze, Batykó Róbert, Keresztesi Botond és Szinyova Gergely friss munkáit nem
csak internetguruknak javaslom. Ember Sári az idei Leopold Bloom Díj nyertese, Bernáth
Dániel és Csizik Balázs a legfiatalabb generáció tehetséges alkotói.
A képzőművészet és a design harmonikusan egyesül Néma Júlia papírporcelán munkájában,
melyet a katalógus címlapján is megjelenítettünk. A geometrikus formák megindítóvá
válnak a porcelánból készült képen, ami lenyűgöző párost alkot Czigány Ákos tárgyilagosabb,
más érzelmi hangolású fotójával.
A kiemelkedő fiatal tehetségek közül a világ 100 legjobb illusztrátora közé választott Valló Berta
digitális rajzát, a kortárs ékszer nemzetközi színterének legújabb sztárja, Fábián Veronika tetovált
brossát, és a rendkívül sokoldalú, az idei Gwangju Design Biennalén nagy sikerrel szereplő Kiss
Miklós mosolygó, cool objektjét is ajánlom figyelmükbe az aukció kitűnő más tételeinek sorában.

Kérjük, emeljék minél többször a magasba tárcsájukat az est folyamán!
Üdvözlettel,
Kiss Ádám
A Mosoly Alapítvány kuratóriumának elnöke

Spengler Katalin
az aukció szakmai vezetője

1. tom dixon
bump teáskészlet
fújt üveg, teáskanna 24 x 24 x 17 cm és 2 db teáscsésze 12 x 12 x 7,5 cm
kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft

2. vándor stúdió
gate pléd
100% gyapjú, 130 x 210 cm

A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

kikiáltási ár: 90 000 Ft
becsérték: 106 000 Ft

A minimalista Bump teáskészlet elegánsan illeszkedik a mindennapi teafogyasztás rituáléjába.
A kézzel készült üveg finoman áttetsző, rózsaszínű és szürke árnyalatokban játszik.

A tervező által kézzel szőtt gyapjú takaró konkrét és metaforikus értelemben is védőhálót
biztosít használója számára a hideg ellen és organikus anyaga révén összekapcsolja a természettel.

4. bernáth dániel
img_19
akril, vászon, 76 x 67 cm
a Molnár Ani Galéria jóvoltából

3. kecskés orosolya
felhő bross, 2019

kikiáltási ár: 340 000 Ft
becsérték: 400 000 Ft

ezüst, beégetett festék, 70 x 80 x 20 mm

Bernáth Dániel számára a kép a maga fizikai kiterjedésével, határaival, mint a percepció tárgya
válik fontossá. Az absztrakció folyamatát tanulmányozva érdeklődése középpontjában a vizualitás
természete áll. Műveiben felvetődik a kérdés, hogy milyen módon konstruálja a képet az alkotó
és a befogadó, miként működik együtt a kép és kontextusa, s a kettő együtt hogyan formál bennünket.

kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 190 000 Ft

6. csató józsef
line for me, 2018

5. neuzer zsófia
gyűrű és fülbevaló

olaj vászon, 80 x 70 cm
az Everybody Needs Art jóvoltából
kikiáltási ár: 680 000 Ft
becsérték: 800 000 Ft

aranyozott ezüst, gyűrű 60 x 40 x 40 mm, fülbevaló 40 x 20 x 25 mm
kikiáltási ár: 150 000 Ft
becsérték: 175 000 Ft

A kép vezérmotívuma a meanderminta, kacskaringós erezetű, növényi levélre emlékeztető,
absztrahált formák bukkannak fel. Az apró fröccsenések, elrajzolások, a felület rétegeinek és színeinek
játéka – leginkább ez az, ami Csató munkáit olyan lenyűgözővé és megunhatatlanná teszi.

7. tengely nóra
nem vagyok egyedül, nyaklánc, 2019

8. bloch gábor (sette design)
sahara asztal, 2018

ezüst, textil zsinór, 85 x 65 x 15 mm

lakkozott tömör kőrisfa Sahara Noir márvány betétlappal, 32 x 32 x 50 cm,
ed.: 1/3

kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft

kikiáltási ár: 260 000 Ft
becsérték: 300 000 Ft

Tengely Nóra ékszereit a geometrikus formavilág jellemzi. A „szögletességet” párosítja olyan
véletlenszerűnek látszó elemekkel, amik azt ellenpontozzák. Tárgyainak egyes részei merevek,
más részei kezeletlenek, a különlegesen forrasztott láncszemek pedig szabadon mozognak.

Az asztalka fő ékessége a tunéziai Jebel Aziz hegységből származó Sahara Noir exkluzív
fekete márvány alabástrom erekkel és rozsdaszínekkel. Az elegáns anyag a különleges
kőrisfával társítva kifinomult élményt nyújt.

9. vándor stúdió
nuance pléd

10. szinyova gergő
untitled (social media, climate change, beauty tips), 2019

100% gyapjú, 130 x 210 cm

akril, vászon, 70 x 50 cm
a Kisterem Galéria jóvoltából

kikiáltási ár: 90 000 Ft
becsérték: 106 000 Ft

kikiáltási ár: 480 000 Ft
becsérték: 560 000 Ft

Magunkra teríthetjük egy kanapén pihenve, vagy a teraszon, akár télen is, hiszen az anyag
vastagsága és tartóssága miatt alkalmas kültéri használatra is. A gyapjúplédnek nemcsak sajátos
bolyhossága, de egyedi karakterisztikája van: rendkívül jól átmelegít és szellőzik is.

Szinyova absztrakciója a digitális képkorszak szülötte, a sokszorosítás és a nyomtatás különféle formái
inspirálják, ciklusai a képek végtelennek tűnő áramlását is tematizálják. Műveiben a festészeti gesztusok
egyediségét és relevanciáját konfrontálja a digitális kép végtelen reprodukálhatóságával.

11. horányi kinga
színes gyűrű, 2019

12. néma júlia
tálaló készlet
3 db egyedi, kézzel formált porcelán, fatüzelésű égetés, változó méretek

ezüsthab/öntés, 22 x 5 mm
kikiáltási ár: 60 000 Ft
becsérték: 76 000 Ft
Horányi Kinga munkáinak közös jegye a sokszínűség és a színekkel való kísérletezés.
Ékszerei fémhabból készülnek, különlegességük a vizuálisan vibráló hatás, mely a térbeli
kialakításnak, illetve a színek közötti kontrasztnak köszönhető.

kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft
Budapest legjobb éttermei számára tervez és készít személyre szabott kerámiákat,
a leghíresebb séfekkel dolgozik együtt. Kizárólag kézzel, sorozatgyártási technikák
mellőzésével készíti finom színvilágú, kézbe simuló mindennapi használati tárgyait,
amelyek büszkén vállalják szabálytalanságaikat, egyedi karakterüket.

13. fábián veronika
burn, bross, 2019

14. keresztesi botond
f.b.i. – face/book/identity – nr. i, 2016
vegyes technika, vászon, 100 x 70 cm
az Everybody Needs Art jóvoltából

patinázott ezüst, 65 x 150 x 5 mm
kikiáltási ár: 220 000 Ft
becsérték: 260 000 Ft
„Tobzódik, hullámzik, ünnepel a karneváli létben, szabad ember és szárnyaló ékszertervező,
a levegő és a semmi szobrásza, a láthatatlan, mégis isteni erővonalakat rajzolja át.”
– írja Grecsó Krisztián a Londonban élő fiatal sztártervezőről, akit a Cartier 2017-ben,
a Galerie Marzee 2018-ban ismert el jelentős díjával.

kikiáltási ár: 850 000 Ft
becsérték: 1 040 000 Ft
Keresztesi tárgyak és szimbólumok vizsgálatán keresztül fejt vissza a múltból eredő,
de a jelent is meghatározó narratívákat. Festményei az interneten talált stock fotók, hibrid,
3 dimenziós renderelt képek felhasználásával készülnek. Kollázsszerű képeit a korai
magyar avantgard festészet és a ’40-es évek plakátművészete, az analitikus kubizmus
és a ’80-as évek tárgykultúrája, reklámjai inspirálják.

15. tecnolumen
wagenfeld wa 24 asztali lámpa
nikkelezett fém, opálüveg, 36 x 18 x 18 cm

16. fogarasi demeter
elephant in a pond, asztal, 2019

kikiáltási ár: 110 000 Ft
becsérték: 135 000 Ft

üveg, 70 x 70 x 40 cm

Maria Fazekas Schnepel és Walter Schnepel felajánlása,
a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

kikiáltási ár: 310 000 Ft
becsérték: 360 000 Ft

A Wilhelm Wagenfeld által 1923-ban tervezett lámpa a Bauhaus-korszak leghíresebb lámpái
közé tartozik. Wagenfeld korának egyik legfontosabb ipari formatervező klasszikusává vált.
A lámpát a Tecnolumen az eredeti méretben és az eredeti anyagokból gyártja. Minden darab
számozott, és fel van tüntetve rajta a Tecnolumen és a Bauhaus logó.

„A színtiszta üvegből készült asztalt az anyagában rejlő tiszta szépség ihlette.
Egy olyan műtárgy megalkotása volt a célom, melyben az egyszerű geometrikus
formák játékosságát a fény kelti életre. Robosztus lábait enyhe dőlésük dinamikussá,
az anyag áttetszősége légiessé teszi.” – írja munkájáról az alkotó.

17. amalia pereira
invocar | reme | morar / fohász | küzdelem | élet, 2013
digitális kollázs, archival pigment print, 60 x 107 cm, ed.: 3/3
a TOBE Gallery jóvoltából
kikiáltási ár: 400 000 Ft
becsérték: 500 000 Ft
Amalia Pereira kollázsai olyan univerzumokat jelenítenek meg, melyek a nappalainkban
és az álmokkal teli éjszakáinkban képződnek. A művészetből, a zenéből, az irodalomból
határtalan érzékenységgel merítve hozza létre képeit.

18. kocsor eszter sára
nyakék
rozsdamentes acél, acélsodrony,
medál 85 x 80 x 60 mm, lánc hossza 70 cm
kikiáltási ár: 270 000 Ft
becsérték: 310 000 Ft

20. csizik balázs
bauhaus 100, no. 10, 2019
Hahnemühle giclée, ragbaryt, dibond, 60 x 40 cm, keretezve
a Molnár Ani Galéria jóvoltából

19. gaál gyöngyvér
szürke virágos bross, 2018

kikiáltási ár: 190 000 Ft
becsérték: 220 000 Ft

ezüst, acél, színezett műgyanta, aranyozott ezüst, 130 x 60 mm

Csizik Balázs fotóalapú munkáiban egyszerre reflektál az absztrakt fotográfia képiségére,
a modern építészet formavilágára, valamint a konstruktív és a szuprematista festészeti
hagyományra. Sorozatainak közös vonása a redukció, a minimalizmus, amely egyszerre
jelenik meg a színekben, a kompozícióban és a megjelenített látványban.

kikiáltási ár: 110 000 Ft
becsérték: 136 000 Ft

22. csörgő attila
üveg koordináták / bottle coordinates, 2013

21. losonczy orsolya
nyaklánc

pigment print, 34,5 x 51 cm, keretezve, ed. 2/6 + 2AP
a Galerija Gregor Podnar jóvoltából
kikiáltási ár: 1 100 000 Ft
becsérték: 1 320 000 Ft

akvamarin, 14k arany, lánc hossza 45cm
kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 196 000 Ft
Firenzei és antwerpeni tanulmányainak szellemében Losonczy Orsolya a drágaköveket,
az ásványokat és a gyöngyöt tekinti ékszerei kiindulópontjának. A természet által alkotott
anyagokat arannyal, illetve ezüsttel egészíti ki. Munkáinak forma- és hangulatvilágát
az adott ásvány sajátosságai határozzák meg a klasszikus ékszerkészítés jegyében.

Csörgő Attila a kortárs magyar művészet egyik legismertebb, rangos nemzetközi
kiállításokon, múzeumi gyűjteményekben szereplő képzőművésze. 2008-ban Möbius-tér
című munkájával elnyerte az Európa egyik legjelentősebb médiaművészeti elismerésének
számító Nam June Paik-díjat. 2013-ban kiállított a kasseli Documentán. E munkájában,
mely a híres Clock Work című installációjához végzett kutatások során jött létre,
az idő végtelenségének és lineáris módon való érzékelésének témájával foglalkozik.
A tér és az idő viszonyának komplex összefüggéseire, a végtelen mibenlétére, illetve
láthatóvá tételének kihívásaira reflektál.

24. koller balázs
boardy black carbon
23. szilágyi csilla
hajszál a tányérban, gyümölcsöstál, 2016
egyedi gravírozott, kézzel fújt kristályüveg, 20 x 20 x 14 cm
kikiáltási ár: 90 000 Ft
becsérték: 110 000 Ft
A hajszálakat imitáló absztrakt mintával díszített tál egy egész estés vacsoraperformance
alkalmából készült, melyet Szabó Eszter Ágnes és Fajgerné Dudás Andrea, az eat art
hazai képviselői komponáltak.

fa-üvegszál kompozit, carbon, alumínium ötvözet, rozsdamentes acél
112 x 101,5 x 42 cm, összecsukható
kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 210 000 Ft
A Black Carbon a Boardy rollerek csúcsmodellje. Limitált mennyiségben készül
a legigényesebbeknek. Deszkája alsó és felső teherhordó rétege valódi carbon, amitől
még könnyebb, még erősebb és még attraktívabb. Koromfekete kerekei csúcsminőségű
zárt ipari csapágyakat kaptak, kiegészítői pedig eloxált arany színűek. Rugalmas FiberFlex
vázának köszönhetően nem számít milyen az útfelület, ez a roller nem ráz, nem zörög,
nem lötyög, hihetetlenül gyors és kényelmes, épp úgy, mint a többi Boardy modell.

25. foscarini
satellight asztali lámpa
fújt szatén üveg, 39 x 24 cm
kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 210 000 Ft

26. cristina kahlo
xihuitl, 2016
pigment print, 20,5 x 20,4 cm,
keretezve: 40 x 30 cm, ed.: a művész példánya (az 5 példányos sorozat elkelt)
a TOBE Gallery jóvoltából
kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 196 000 Ft

A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.
A barcelonai Eugeni Quitllet által tervezett lámpa világító földgömbre emlékeztet,
vagy a Holdra az éjszakai égbolton. Egyszerű, érthető és nagyon látványos tárgy,
mely poétikus könnyedségével mindenkit elbűvöl.

Cristina Kahlo, a neves mexikói fotóművész Frida Kahlo húgának unokája. Posthispánico
MX című sorozata Mexikó őslakosaira a jelen szemüvegén keresztül tekint vissza.
Az ország különböző múzeumaiban készített fotók és arcképek, melyek az idő és az utazás
témájára is reflektálnak, Mexikó történelmének a spanyol hódítás előtti időszakát idézik meg.

28. nádler istván
bp. no. 2., 2013
kazeintempera, papír, 100 x 70 cm, keretezve 114,5 x 85 cm
a Kisterem Galéria jóvoltából
kikiáltási ár: 750 000 Ft
becsérték: 850 000 Ft

27. jermakov katalin
quadris nyaklánc
ezüst, 30 x 40 mm
kikiáltási ár: 80 000 Ft
becsérték: 100 000 Ft

Nádler István felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.
A magyar festészet élő legendája egy olyan munkát ajánlott fel a Mosoly Alapítványnak,
amelyen a legutóbbi években folytatott vizsgálódásainak szinte minden eleme jelen van.
Nádler a gesztus és egy ingaszerű lengő forma egymásra hatásával kísérletezik, a geometrikus
elem és a szabad gesztus viszonyát vizsgálja. A kemény és a lágy, a szabályos és a lírai,
a kiszámított és a véletlen, a módszeres és a személyes ellentétpárokra épülő munkában
a gesztus egy vele egyenrangú elemmel, az ingával viaskodva teremti meg a képteret.

29. fekete fruzsina
nyaklánc, 2019
ezüst, függő 50 x 45 x 10 mm, lánc hossza 40 cm
kikiáltási ár: 70 000 Ft
becsérték: 85 000 Ft
Fekete Fruzsina Levelek című ékszersorozata légies, organikus hatást keltő, finom
eleganciát árasztó leheletnyi tárgyakból áll, a merev fémből virtuóz technikával hajlított
leveles, szirmos díszítőelemek szinte életre kelnek.

30. knetik dóra
fagyi az űrből, fagylaltos tálaló készlet
5 db, öntött, ragasztott porcelán, transzparens mázzal, fehér matrica dekorral, változó méretek
kikiáltási ár: 240 000 Ft
becsérték: 280 000 Ft
A fagylaltos, desszertes készlet játékos formáit a science fiction inspirálta. A különböző
űrtartalmú kelyhek különböző karakterek megszemélyesítői. A legnagyobb az Irányítótorony,
két kanáltartóval rendelkezik, páros nassoláshoz. Baby egy gombóc tálalására, gyerekeknek
kis fogófüllel. A Fotel és a Cirkáló közepes adagoknak, fiú és lány karakterekkel.
A Landoló banánhajó pedig a banana split tálalására készült.

32. hegedűs andrea
szőnyeg

31. abaffy klára
türkiz páfrányos függő
14K rozé arany, ezüst, színezett műgyanta, ébenfa,
medál 67 x 15 x 8 mm, lánc hossza 60 cm
kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft

Vorwerk alapanyagú téglalap szőnyeg,
160 x 280 cm
kikiáltási ár: 400 000 Ft
becsérték: 500 000 Ft
A Ferenczy Noémi-díjas textiltervező művész a textilszakma élvonalába tartozó gyártókkal
együtt dolgozott Svájcban, Németországban és Franciaországban. Budapestre való
visszatérése után megalapította saját designstúdióját. Szívesen látott vendég magas színvonalú,
nemzetközi kiállításokon is, például Londonban, Frankfurtban, Düsseldorfban.

33. néma júlia
ház #4, 2008

34. czigány ákos
otthon 1259-64, 2013

papírporcelán, gázkemencében égetve 1360 C,
35 x 35 cm, keretezve 47 x 47 x 3,5 cm

fotográfia, 42 x 52 cm, ed.: 2/5
a Várfok Galéria jóvoltából

kikiáltási ár: 600 000 Ft
becsérték: 705 000 Ft

kikiáltási ár: 270 000 Ft
becsérték: 310 000 Ft

A hullámkarton struktúráját és anyagát is felhasználó papírporcelán alkotáson több
síkon is megjelenik a doboz, mint alaptárgy. A doboz-mint-ház, illetve a ház-mint-doboz
sajátos mikrokozmosz: a doboz egyfajta hordozható otthon, amelyben minden fontos
kéznél van, míg a ház az ember otthona, amelyben életünk nagyrészét töltjük, ahol
– mint egy nagy dobozban – összegyűjtjük a legkedvesebb tárgyainkat, így identitásunk
egyik meghatározó tényezője.

Czigány Ákos fotográfiáján egy otthont, egy házat látunk, amely azonban csak kívülről,
csupán a tűzfala révén elevenedik meg előttünk. Mégis, önmagában is a személyességet
és az emberi létezést idézi. A ház kívülről szemlélve egyfelől felidézheti a bezártságot,
a megközelíthetetlenség érzetét. Másfelől azonban a fantáziavilág igazi táptalaja lehet,
hiszen csak a képzeletünkön múlik, hogy mit találunk benne. Az egyik legizgalmasabb kérdés,
hogy mit rejthet?

36. flos
flos with sarfatti asztali lámpa, 1951 / 2013
réz szerkezet, opálüveg, 50 x 50 cm

35. lőrincz réka
strike the pose, bross, 2019

kikiáltási ár: 270 000 Ft
becsérték: 310 000 Ft

aranyozott ezüst, zafír, rubin, smaragd, gránát,
London blue topáz, akoya gyöngy, rozsdamentes acél,
46 x 46 x 46 mm

A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

kikiáltási ár: 310 000 Ft
becsérték: 360 000 Ft

A Flos és az Astep asztali lámpáját eredetileg Gino Sarfatti tervezte 1951-ben.
Az egyensúlyi helyzetből kimozdított szerkezet és a lámpaernyőről visszatükröződő
fény visszatérő témái voltak az olasz tárgytervező legendás munkásságának.
A klasszikus olasz designt felelevenítő Model 548 ma is a mesterművek közé tartozik.

38. valló berta
sisters, 2019
digitális rajz, 80 x 60 cm

37. szilágyi csilla
hajszál a tányérban, gyümölcsöstál, 2016

kikiáltási ár: 250 000 Ft
becsérték: 290 000 Ft

egyedi gravírozott, kézzel fújt kristályüveg, 30 x 30 x 5 cm

Valló Berta az egyetlen magyar művész a világ 100 legjelentősebb illusztrátorát bemutató kiadványban,
melyet a német Taschen idén augusztusban jelentetett meg. A fiatal alkotó 2017-ben végzett
a londoni Central Saint Martins Művészeti Egyetemen.Munkái az illusztrációt és a kollázs technikát
ötvöző digitális rajzok.

kikiáltási ár: 90 000 Ft
becsérték: 110 000 Ft

40. flos
noctambule állólámpa, 2018
fújt üveg, alumínium, 53 x 39 cm

39. jermakov katalin
ében-ezüst nyakék, 2019

kikiáltási ár: 550 000 Ft
becsérték: 680 000 Ft
A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

ében, ezüst, 170 x 50 mm, lánc hossza 60 cm
kikiáltási ár: 230 000 Ft
becsérték: 270 000 Ft

A Konstantin Grcic által tervezett állólámpa napközben szinte láthatatlan, de éjszaka varázslatossá
változik. A fújt üvegmodulokból készült designtárgy átlátszó, nappal mintha nem is lenne jelen a térben.
Amikor azonban a sötétben felkapcsoljuk, csodás fénnyel világít.

42. néma júlia
négy személyes reggeliző készlet, 2019
4 db tányér, 4 db csésze, egyedi, kézzel formált porcelán, fatüzelésű égetés, változó méretek

41. kocsor eszter sára
gyűrű

kikiáltási ár: 190 000 Ft
becsérték: 240 000 Ft

rozsdamentes acél, ezüst, cirkónia, 55 x 40 x 37 mm

Néma Júlia szerint az étel és a tányér között szoros kapocs, harmónia, közösség van.
Mindkettő az érzékekre hat, lényegesek a formák, a színek, a felületek. A művész hisz
a tárgyakkal való bensőséges viszony kialakításának fontosságában és a hosszú életű,
magas minőségű tárgyakban.

kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft

43. börcsök anna
talizmán – specter nyakék, 2019

44. budai zsolt jános
mr.black, 2017

vörösréz, zománc, malachit, lávakő, bőrvarrófonal, lakk, 82 x 75 x 25, lánc hossza 64 cm

casting, pate de verre, Bullseye üveg, fém csavarok, beton posztamens, magassága 33 cm, ed.: 1/10

kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 150 000 Ft

kikiáltási ár: 650 000 Ft
becsérték: 800 000 Ft

A talizmán szerencsét hozó tárgy, mely megvédi a tulajdonosát minden bajtól.
Börcsök Anna talizmán ékszere egy stilizált maszk, mely nyakláncon viselve mindig szembenéz,
kontaktusban van a nyakék viselőjével. Az ékszer ősi rituális szerepét felidéző tárgy
az embernek a spiritualitás utáni vágyát jeleníti meg a digitális korban.

„Érdekel, hogy lehet-e és ha igen, hogyan lehet robotot készíteni üvegből, mert a robotok
általában nem törékeny dolgok. El is képzeltem egy üvegrobot-civilizációt. Tervezői munkámat
a sci-fi iránti rajongásom inspirálja, szeretném létrehozni a saját univerzumomat életnagyságú
üvegszobrokkal.” – írja munkáiról az alkotó.

45. dávid attila norbert
ex libris, 2019
ezüst, ónix, 68 x 44 x 45 mm
kikiáltási ár: 210 000 Ft
becsérték: 250 000 Ft
Az ex libris könyvjegy, ami a könyv tulajdonosának megjelölésére szolgál.
A polgári tárgykultúra jellegzetes kelléke, a könyvbarátok, olvasni szerető emberek
apró luxusa, a könyvekkel való szellemi és fizikai kapcsolat perszonalizálása.

46. dávid attila norbert
ex libris, 2019
ezüst, koral, 68 x 44 x 40 mm
kikiáltási ár: 210 000 Ft
becsérték: 250 000 Ft
Dávid Attila Norbert egy női és egy férfi személyre szabható ex librist tervezett
a Mosoly Aukció közönsége számára, A kis ékszerdobozokban rejlő pecsételők a művész
egyedi grafikái alapján készültek. Az árverést követő napokban a vásárlók igényei szerint
a pecsételőket kiegészíti az új tulajdonosaik nevével, valamint a tintapárnákat
a kiválasztott színű tintával tölti fel.

48. kissmiklos
what emotion do you feel today? - i'm so cool (emogram pin), 2019
objekt, porfestett alumínium és vas, átmérő: 60 cm

47. stomfai krisztina
arc medál lánccal, 2019
ezüst, nielló, 19 x 12 x 5 mm, lánc hossza 45 cm
kikiáltási ár: 60 000 Ft
becsérték: 80 000 Ft

kikiáltási ár: 480 000 Ft
becsérték: 560 000 Ft
Festőművész, dizájner, grafikus, belsőépítész, New Yorktól Hongkongon át Londonig
ismertek a munkái, az amerikai Indiecouture magazin arculatáért Design Award-díjat kapott.
Az idei Gwangju Design Biennále sztárja objektjével arra reflektál, miként szoktunk
és egyáltalán hogyan lehet érzelmeket kifejezni az internet alapú kommunikációban.
Emogramjai az emojik továbbfejlesztései, alapjaikat szavak, kifejezések, tipográfiai elemek
képezik. Falra tehető objektje egy felnagyított jelvényt formáz.

49. farkas diána
két csokros váza a lore kollekcióból, 2019
vázapalást és víztartó henger, porcelán, 20 x 20 x 31 cm
kikiáltási ár: 170 000 Ft
becsérték: 200 000 Ft
A kalocsai mintát mindenki ismeri, ugyanakkor a kortárs tárgykultúra szövetéből kilóg.
Innen szép tervezni. – gondolta Farkas Diána, amikor belekezdett a Lore kollekció
megvalósításába. A virágos motívumok, az áttörések formái játékosan és lazán jelölik ki
a díszítés lehetőségeit, a felhasználó saját kedve és ízlése szerint tudja kitölteni a vázát.
A kalocsai virágminták megelevenednek hibernált állapotukból.

50. gaál gyöngyvér
zöld virágos bross, 2018
ezüst, acél, színezett műgyanta, 130 x 60 mm
kikiáltási ár: 110 000 Ft
becsérték: 136 000 Ft

52. batykó róbert
22-es csapdája, 2019
olaj, vászon, 49 x 56 cm
az acb Galéria jóvoltából

51. horányi kinga
színes karikafülbevaló, 2019
ezüsthab/öntés, 32 x 5 mm
kikiáltási ár: 100 000 Ft
becsérték: 125 000 Ft

kikiáltási ár: 600 000 Ft
becsérték: 700 000 Ft
A digitális kódolás hibáiban rejlő poétika és a digitális képfeldolgozás melléktermékeinek
festészeti potenciálja foglalkoztatja Batykó Róbertet. Új sorozatában Batykó azonban
már a poszt-digitális festészet alapkérdéseire is reflektál: nem egyszerűen csak a digitális
képekhez fűződő viszonyunk vizsgálata fontos számára, hanem az is, hogy a korunkra
oly jellemző képáradatot leképezze festményei létrehozásának folyamatában.

53. vági flóra
stripes, nyaklánc, 2019

54. bloch gábor (sette design)
hexa asztal, 2019
olajozott feketedió intarziás lap, hegesztett acélpálca lábak struktúr arany felülettel,
50 x 70 x 36 cm, ed.: 2/10

hárs, pigment, akril festék, aranyozott ezüst, 70 x 70 x 20 cm
kikiáltási ár: 310 000 Ft
becsérték: 360 000 Ft
A fa rejtett esztétikai minőségét különleges kézműves megmunkálási módszerek révén
feltáró organikus ékszerek Vági Flóra ékszertervező védjegyévé váltak. Erős plasztikai
értékkel bíró, szoborként is értelmezhető tárgyai a képzőművészet és a design
határterületein mozognak.

kikiáltási ár: 600 000 Ft
becsérték: 700 000 Ft
Az asztal lapjának feketedió intarziás felülete olajozott, majd viaszbalzsammal kezelt.
Ez a kizárólag természetes anyagokból álló tradicionális párosítás kiemeli a fa mintázatának
természetes szépségét. Bársonyos tapintásúvá teszi a felületet, elmélyíti a színeket,
hagyja lélegezni és természetes módon az évek alatt a fény hatására megöregedni
a gondosan válogatott falemezeket.

55. bernáth dániel
img_57, 2019

56. hegedűs andrea
szőnyeg, 2019

akril, vászon, 51 x 40 cm
a Molnár Ani Galéria jóvoltából

Vorwerk alapanyagból készített forma szőnyeg, 120 x 290 cm

kikiáltási ár: 300 000 Ft
becsérték: 350 000 Ft

kikiáltási ár: 350 000 Ft
becsérték: 420 000 Ft

58. szilágyi csilla
bodza univerzum, 2016
homokfújt, savmaratott ólomkristály, 35 x 35 x 10 cm

57. kecskés orsolya
málna, fülbevaló, 2019

kikiáltási ár: 110 000 Ft
becsérték: 130 000 Ft

ezüst, beégetett festék, 40 x 30 x 10 mm

Szilágyi Csilla alkotómunkáját a szépség kutatása és a hétköznapi életbe való
integrálása határozza meg. Meggyőződése, hogy a spiritualitás fontos a bennünket körülvevő
tárgyi valóság megtervezésekor, kivitelezésekor. Az alkotás folyamán a művész speciális
erőtérbe kerül, ennek a térnek a pozitív energiája tovább él az elkészült tárgyban.

kikiáltási ár: 70 000 Ft
becsérték: 90 000 Ft

60. varga dóra
hexa, 2019
59. vékony fanni
bordó corian karkötő és gyűrű miyuki gyöngyökkel, 2011
corian, miyuki gyöngyök, optikai kábel
karkötő 80 x 56 x 12 mm, gyűrű 24 x 26 x 12 mm, 52-es méret
kikiáltási ár: 70 000 Ft
becsérték: 96 000 Ft

öntött, csiszolt, polírozott üveg, 22 x 12 x 12 cm
kikiáltási ár: 650 000 Ft
becsérték: 760 000 Ft
„Nem szeretném, hogy teljesen átlátszók legyenek az üvegeim. Az olvasztással az üvegnek
új minőséget adok, élő, organikus anyaggá válik.” – Varga Dóra üvegmunkáit a törékenység
és az érzékenység jellemzi, mintha egy átmeneti állapot leképezései lennének.
Annak a határnak a feszegetése foglalkoztatja, amire még képes az üveg.

62. ember sári
untitled (green, orange and black totem on pink), 2019
61. farkas diána
szimmetrikus virágos váza a lore kollekcióból, 2019

papír kollázs, 20,8 cm x 13,7 cm, keretezve
a Molnár Ani Galéria jóvoltából

vázapalást és víztartó henger, porcelán, 20 x 20 x 31 cm

kikiáltási ár: 190 000 Ft
becsérték: 210 000 Ft

kikiáltási ár: 170 000 Ft
becsérték: 200 000 Ft
Farkas Diána azonos alaptestekből különböző kimetszésekkel hozta létre Lore kollekciója vázáit.
A kalocsai minta által inspirált kivágások, áttörések teszik lehetővé a vágott virágok alkotó
szellemű elhelyezését, betűzését. A váza palástjának belseje egy kivehető víztartó hengert tartalmaz.

A São Paulóban született, Budapesten dolgozó Ember Sári 2017-ben elnyerte a fiatal
alkotóknak járó Campari Art Prize-t a torinói Artissimán, 2019-ben pedig a Leopold Bloom
Képzőművészeti Díjat. A többféle anyagot együtt kezelő installációs alkotásai mellett
az elmúlt öt évben rendszeresen készített papírkollázs-sorozatokat, a törékeny és efemer
anyagnak köszönhetően szabadon kísérletezve a formákkal és a színekkel.

63. losonczy orsolya
nyaklánc, 2019

64. vándor stúdió
gusty pléd és párnák, 2019

fluorit, tenyésztett gyöngy, 14k fehérarany, lánc hossza 45 cm

100 % gyapjú pléd 130 x 210 cm, 2 db 100 % gyapjú párna szilikonizált poliészter töltettel,
45 x 45 cm és 40 x 45 cm

kikiáltási ár: 150 000 Ft
becsérték: 180 000 Ft

kikiáltási ár: 150 000 Ft
becsérték: 178 000 Ft

66. ottó lászló
yantra ipsum (4) 2009. jún., 2009
akril, vászon, 45 x 45 cm
kikiáltási ár: 370 000 Ft
becsérték: 430 000 Ft

65. jermakov katalin
ében-ezüst dupla gyűrű, 2019
ezüst, ében, 45 x 40 x 30 mm
kikiáltási ár: 110 000 Ft
becsérték: 130 000 Ft

Winkler Gyula felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.
Ottó László a világ homogenitását keresi, a centrumot és a perifériát.
Kompozíciói szabadságot és rendet sugároznak. Utat kell keresni, minden irányban,
bármely irányban, ez a szabadság természete. Kívülre nyitott világot látunk, befelé
is határtalan, a centrális központ felé haladva is végtelen az út. A struktúra válik
tapasztalattá, eszközzé és céllá is.

67. kecskés orsolya
„Valami”, bross, 2019
vörösréz, beégetett festék, acéltű, 43 x 100 x 20 mm

68. tom dixon
plum jégtartó, csipesz, shaker
szájjal fújt, kézzel vágott üveg, rézbevonatú rozsdamentes acél, jégtartó 21 x 36 cm, shaker 12 x 29 cm
kikiáltási ár: 150 000 Ft
becsérték: 165 000 Ft

kikiáltási ár: 160 000 Ft
becsérték: 190 000 Ft

A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

Szűkebb és tágabb környezetünk abszurditását nap mint nap érzékeljük. Alapvető értékrendek
érvénytelensége, értelmetlen kommunikáció, totális képtelenségek vesznek körül bennünket.
Minél komolyabb válaszokat próbálunk megfogalmazni, annál abszurdabb lesz a végeredmény.
Mivel maga a helyzet,amiben élünk,komolytalan, vegyük inkább játéknak az egészet!

A Plum, azaz Szilva fantázianevű készlet a koktélkészítés elegáns és praktikus kelléke. Jellegzetessége
a mély tintakék színű üveg és a fényesre csiszolt fém kombinációja, a különböző minőségű
és felületű anyagok vegyítése. A futurisztikus, rézbevonatú shaker nagy hasa és kúpos
végei jól a kézbe simulnak és lehetővé teszik a kiegyensúlyozottabb rázást.

69. abaffy klára
gingko ágas függő, 2019

70. farkas gabriella
vázakollekció, 2017-2019

14K rozé arany, ezüst, rozé aranyozás, ébenfa, 71 x 17 x 3 mm, lánc hossza 50 cm

20 db kőcserép, porcelán váza fatüzelésű kemencében égetve,
egyenként max. 10 cm, tároló faállvány 70 cm x 14 cm x 8 cm

kikiáltási ár: 100 000 Ft
becsérték: 120 000 Ft

kikiáltási ár: 150 000 Ft
becsérték: 180 000 Ft

72. vági flóra
blue velvet, bross, 2019
71. tom dixon
materialism ajándék gyertyaszett
5 db illatgyertya különböző anyagú gyertyatartókban, magassága 7 cm
kikiáltási ár: 40 000 Ft
becsérték: 50 000 Ft
A Solinfo Group felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

cédrus, pigment, akril festék, ezüst, acél, 40 x 40 x 30 mm
kikiáltási ár: 240 000 Ft
becsérték: 280 000 Ft
Vági Flóra munkáinak erősen organikus karaktere részint az anyagválasztásból,
részint az alkotó experimentális megközelítéséből ered. A redukált formavilághoz
a megmunkálás valamennyi kézmozdulatát őrző felületek társulnak, s a kettő
együttese utánozhatatlanul komplex esztétikát eredményez.

73. fekete fruzsina – veszprémi gabriella
layers of impressions, fülbevaló, 2019

74. hegedűs andrea
lakástextil kollekció, 2019

ezüst, bőr, 37 x 37 x 10 mm, 10 x 10 x 8 mm
kikiáltási ár: 90 000 Ft
becsérték: 104 000 Ft
A magyar alkotópáros ékszere a zero waste mozgalom egyik legszebb tárgyi produktuma.
A szabálytalan formájú, színes bőrrétegek a tudatosságot szimbolizáló ezüst keretben
stílusosan és harmonikusan vegyítik az anyagokat és a tervezői stílusokat.

2 db futó terítő, darabonként 60 x 200 cm
díszpárnák, 3 db 60 x 40 cm, 1 db 50 x 50 cm
kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 150 000 Ft
Hegedűs Andrea felajánlása, a leütési ár teljes összege a Mosoly Alapítványé.

75. abaffy klára
két gingkós nyaklánc, 2019
ezüst, színezett műgyanta, hematit,
ginkgók mérete 37 x 37 mm, lánc hossza 80 cm
kikiáltási ár: 120 000 Ft
becsérték: 140 000 Ft

MŰVÉSZEK
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www.abaffy.hu

EMBER SÁRI 62. tétel
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HEGEDŰS ANDREA 32., 56., 74. tétel
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NÉMA JÚLIA 12., 33., 42. tétel
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BERNÁTH DÁNIEL 4., 55. tétel
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BLOCH GÁBOR (SETTE DESIGN) 8., 54. tétel
http://settedesign.hu/
BOARDY 24. tétel
www.boardy.hu
BÖRCSÖK ANNA 43. tétel
https://www.annaborcsok.hu/
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PEREIRA, AMALIA 17. tétel
http://www.amaliapereira.net/

VÁGI FLÓRA 53., 72. tétel
www.floravagi.net
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A Solinfora szeretünk szakmai műhelyként tekinteni.
Alkotók és művészek közössége vagyunk, akiknek mindene
a design. Hiszünk abban, hogy a környezet, ami körülvesz
minket, meghatározza életminőségünket.

Feltöltve
A mosolyért.
Az értékekért.
Köszönjük a Solinfo Group-nak, hogy az aukcióra felajánlott
tárgyakkal segíti a Mosoly Alapítvány munkáját!

impresszum
Köszönjük a felajánlott műtárgyakat támogatóinknak:
hegedűs andrea
nádler istván
orbán zoltán és szetei krisztián
solinfo group
maria fazekas schnepel és walter schnepel
tecnolumen
winkler gyula
Köszönjük a támogatást a katalógusban szereplő
valamennyi művésznek, és az alábbi galériáknak:
acb
everybody needs art
gregor podnar
kisterem
molnár ani
tobe gallery
várfok
Köszönjük az aukció megszervezéséhez nyújtott segítséget:
egresits georgina
kiss ádám
kovácsné racskó szilvia
popper viktória
roxer
somlói zsolt
somos kató
spengler katalin
till attila
dr. tóth csaba

A katalógust tervezte: Szabó Zsófia – zsofiszabo.com
A katalógust nyomta: Prime Rate Kft.
Műtárgyfotók: Tarján Gergely, Budai Zsolt, Czigány Ákos, Görgényi Gábor,
Gyócsi Tamás, Kaunitz Tamás, Sulyok Miklós, Varga Gábor György, Zana Krisztián
A címlapfotót Czigány Ákos készítette.

