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INTRODUCTION

On behalf of the members of Hungarian Visual Artists of Canada, I invite you to enjoy this book,
a celebration of the fifteenth anniversary of the formation of this extraordinary group of artists,
united by Hungarian heritage and drawn together by creative talent.  I am pleased
to introduce to you over 150 original artworks from more than fifty artists. I hope you find  the
diverse personal backgrounds of the individual artists and the history of Hungarian Visual Artists
of Canada interesting.

You may already know some of us and have enjoyed visiting our group or individual art shows,
which hopefully left you with very favorable impressions. If you encounter our group for the first
time, you may be surprised to know that some artists have been recognized for their accom-
plishments, receiving prestigious awards including the  “Order of Canada,” “Recognition of
Excellence,” and “Master of Photographic Arts”, just to name a few.

Hungarian Visual Artists of Canada  exemplifies  strong collaboration and teamwork, which
makes me extremely proud to be part of this group. We look forward to many more years and
encourage like-minded artists with a Hungarian background to join us. I hope you find as much
enjoyment in this anniversary book as I did in the process of creating it with my colleagues.

We look forward to seeing you soon and sharing with you a variety of artistic styles at one of our
upcoming art shows.
We are better and stronger together.

Gabor Schultz
President
Hungarian Visual Artists of Canada
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KÖSZÖNTŐ
Szeretettel köszöntöm a Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesülete nevében abból az
alkalomból, hogy ez a lelkes művész csapat fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából
összeállította ezt a válogatást. A művészek kreatív tehetsége közös magyar gyökerekből
származnak ami sokszínű stílussal és művészi technikával párosul. E kiadványban több mint 150
eredeti műalkotást csodálhat meg több mint ötven művésztől. Remélem érdekes élményt
nyújt majd az alkotók változatos kifejezésmódja és a Kanadai Magyar Képzőművészeti
Egyesület története.

Gondolom korábban már találkozott néhány művésztársunkkal, vagy részt vett általunk
szervezett kiállításon, melyekre kellemes élményként gondol vissza. Ha most találkozik velük
először, érdemes kiemelni, hogy néhányan közülük igen rangos művészi elismeréseket vívtak
ki maguknak itt Kanadában. A teljesség igénye nélkül néhány: ”Order of Canada”, “Recog-
nition of Excellence”  és “ Master of Photographic Arts” .

A Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesületét erős összefogás és csapatmunka jellemzi,
melyre nagyon büszke vagyok és örülök, hogy ennek a művész társaságnak a tagja lehetek.
Bízom benne, hogy még sok sikeres évet fogunk együtt megérni, továbbá bíztatnám a
Kanadában élő magyar származású alkotóművészeket, hogy csatlakozzanak hozzánk és
tovább erősítsék társaságunkat. Remélem, hogy a műalkotások e válogatása elnyeri
tetszésüket és legalább olyan élményt nyújt majd, mint amilyen élmény volt nekünk
szerkesztőknek összeállítani azt.

Végezetül szeretném meghívni Önt és kedves családtagjait, barátait a következő kiállításunk
ra, mely időpontjáról és helyszínéről a web oldalunkról tájékozódhat (www.huvac.ca)

Remélem, hamarosan találkozunk!
“Összetartással erősebbek és jobbak vagyunk!”

Üdvözlettel:
Schultz Gábor
Elnök
Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesülete
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Egy szervezet életében tizenöt év körülbelül annyit jelent, mint egy ember életében. Már önállóan
működik, szervez, már rengeteg emléke van, már sokat megélt, sokat fejlődött, bár még mindig
nagyon fiatal. A HuVAC is még tinédzser, és ahogy a 2014. évi Őszi Kiállítás megnyitóján láttam, egyre
fiatalabb. Ismét csatlakozott a művészközösséghez néhány fiatal tag, akik segítik az egyesületet
abban, hogy a tapasztaltabb művészek fiatalos lendülete ne lankadjon  miközben az egyesület
bázisát továbbra ők jelentik. Tehetségük megkérdőjelezhetetlen. Övék a művészek összetett, kifinomult
látásmódja, a láthatatlan láthatóvá tételének képessége, az érzelmek megfoghatóvá alakítása, a
pillanat megörökítése. A HuVAC olyan társaság, amelyben a különbözőség, az eltérő látásmód előny,
alapja a művész magyar gyökere és sajátos magyar látásmódja. Egyesület, amelyben oly tisztán
megvalósul a magyar összefogás, a magyar tehetség kibontakozása. Egyesület, amelyre ifjú kora
ellenére támaszkodni lehet.

Művészetük kiegészíti életünk azon hiányosságait, amely nélkül nem lennénk teljesek. Az elgondolkod
tató képektől kezdve az alapos szemlélet után magyarázatot adó műalkotásokon keresztül a csodála
tos szobrokig, minden emlékeztet bennünket arra, hogy a kapkodó, folyamatos nyomás alatti
életünkben művészetükre számíthatunk: megállunk és elgondolkodunk. És boldogabbak leszünk.

Kívánom, hogy ez a boldogság még sokáig velünk maradjon, gratulálok a Magyar Kanadai
Képzőművészek Egyesületét alkotó művészeknek e színvonalas kiadványhoz.

Dr. Szabó Stefánia
Főkonzul

The arts are of fundamental importance to the Hungarian identity. It has been used to document
historical moments, express the joys and sorrows felt through time, and has united our people. From
folk songs to modern art, preserving this aspect of our culture is very important to us, and this is why
we are overjoyed to see Hungarians who live abroad join together to celebrate and create art.

HuVAC is a very special organization that connects talented visual artists with Hungarian roots.  They
combine their works and exhibit all over Toronto.

This book that celebrates and brings together their creations over fifteen years is a wonderful
collection that showcases the many unique talents of Hungarian people and the diversity within
Hungarian culture. The result is beautiful and we look forward to many more exhibitions to come!
Best of luck, artists of HuVAC!

Stefania Szabo, PhD
Consulate General of Hungary
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The Joseph D. Carrier Art Gallery is honoured to host and celebrate the
fifteenth anniversary of the Hungarian Visual Artists of Canada in 2015 by presenting an
exhibition of outstanding work by Hungarian Canadian artists.   As the curator of the
third largest gallery in Toronto, I have had the great pleasure of working with the
HuVAC artists on numerous exhibits at the JDC and have always been impressed by
the variety and high quality of their art.

HuVAC founded by a group of Hungarian Canadian artists fifteen years ago, with a
vision to promote and encourage each other and other Hungarian Canadian artists to
exhibit in Canada and internationally.

The members are painters, sculptors, photographers and ceramic artists, all masters in
their art.

Only the artist can envision in his creative mind that magical moment taken from  time
and immortalizing it with a stroke of a paintbrush on a canvas or a chisel sculpting a
form out of a block of marble or wood.  All this and more the group brings forth with its
art.

Rosa Graci
Art Director
Joseph D. Carrier Art Gallery
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ABOUT US

Hungarian Visual Artists of Canada consists of a group of artists who joined together  to promote their work, interest and
participation in contemporary visual arts, to encourage each other and to hold exhibitions in Canada and abroad.

Among our members are painters, sculptors and photographers who work in various media. Some are professionals who make
their living from their art; others have occupations unrelated to art and for them, it is solely an activity of love. For all of them,
the brush, the chisel or the camera are means to express their ideas, feelings and to record their unique personal observations.

We believe that art builds bridges between people, generations and nationalities. It serves as a common denominator among
all groups. Art opens people’s minds to new possibilities and provides a foundation for shared experience.

 János Áder president of the Republic of Hungary  receives
a memorial book from Gábor Schultz president of HuVAC.

Participants and guests at an exhibition at the Todmorden Mills Gallery
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RÓLUNK

Alkotó közösségünk tagjai a jelenkori művészetekben érdekelt, egymást segítő művészek, akik saját munkájukat közös kiállítá
sokon mutatják be Kanadában és külföldön.

Csoportunk tagjai festők, szobrászok, fotóművészek, akik változatos anyagokkal dolgoznak. Néhány tagunk főfoglakozású
művész, mások mellékfoglakozásként, vagy kedvtelésből alkotnak. Az ecset, a véső, a színek , a kő, a fa ötleteket, álmokat,
múló pillanatokat örökítenek meg, látható formákban.

Hisszük, hogy a művészet összekötő híd emberek, nemzedékek, népek között, közvetít különböző érdekeltségű csoportok
között, kitágítja az emberi érdeklődés látókörét, segít a dolgok közös megtapasztalásában.

Sólyom László Köztársasági Elnök és Majthényi Barbara HuVAC
Executive

Columbus Centre, HuVAC Kiállítás, 2013. október
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HISTORY
Hungarian Visual Artists of Canada began as an idea of a group
named The Thousand Year Committee. This fourteen member
Committee, formed in 1999 in Toronto, was chaired by Agnes
Somorjai. It decided that an art exhibition of Hungarian Canadian
artists in Canada would be one of the ways to celebrate the 1000
years of Hungary’s foundation.

The artists called themselves Hungarian Visual Artists of Canada
(HuVAC) and elected as their first president Charles Staffer. There
were twenty six original artists in the organization. All the visual arts
were represented: painters, sculptors, photographers, ceramicists
and textile artists.

The first show was held in the fall of 2000 at the Living Arts Centre in
Mississauga, Ontario. In 2001, the exhibition titled “Between Two
Homelands” visited Budapest and was displayed at the Magyarok
Háza.

Then in 2005, HuVAC again went to Hungary with a travelling
exhibition and appeared in galleries in Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár and included the Magyar Kultura Alapitvány on the
Várhegy in Budapest.

Since 2000 HuVAV has grown with new members and non-artist supporters. About a third of the original members are still
participants. While most of them live in the Greater Toronto Area or elsewhere in Ontario, HuVAC has welcomed artists from
across Canada.

Hungarian Visual Artists of Canada has maintained its focus on its main goal, that of bringing together artists with a Hungarian
background to show their works to the public. At the same time, it cultivates a friendly atmosphere where artists may meet and
socialize with guests and each other.

This year 2015 marks the fifteenth anniversary of HuVAC. This beautiful album presents the creative efforts of original and newer
artists as well as a few non-members. The executive and all the contributing artists hope that you enjoy this special collection
representing a decade and a half of love and pride.

Jim Mile
HuVAC executive

Dora de Pedery-Hunt presenting the artwork for the coin
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TÖRTÉNETÜNK
Hazánk fennállásának ezer éves évfordulójára alakult Millenniumi
Bizottság Somorjai Ágnes vezetésével 1999-ben úgy döntött, hogy az
ünnepségekre képzőművészeti kiállítást is rendeznek a Kanadában
élő magyar származású művészek munkáiból. A kiállítás megszer-
vezésével Mile Jimet kérte fel a bizottság.

A sikeres kiállítás után ez a magyar képzőművészeti csoport felvette a
Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesülete (HuVAC) nevet és
Staffer Károlyt választotta meg első elnökének. A 26 művészből álló
egyesület alapító tagjai között voltak festők, szobrászok, fényké-
pészek, keramikusok és textilművészek.

Az első kiállítást 2000 őszén a millenniumi ünnepségek keretében az
ontarioi Mississauga-ban lévő “Living Arts Centre”-ben rendezték “Két
haza között” címmel. Ezt a kiállítást Budapesten is bemutatták a
Magyarok Házában. 2005-ben a HuVAC csoport ismét szervezett egy
kiállítást Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány termeiben a

Várhegyen. A kiállítást Budapest után bemutatták Miskolcon, Debrecenben és Székesfehérváron is.

2000 óta a HuVAC új tagokkal és nemművész támogatókkal is bővült. Az eredeti tagok egyharmada ma is részt vesz a csoport
munkájában. Legtöbben Torontóban élnek, de Kanada több városából is jelentkeznek új tagok. HuVAC megalakulása óta öt
elnök vezette az egyesületet: Staffer Károly 2001 – 2005; Szilágyi Bell Éva 2005 – 2007; Horthy Nándor 2007 – 2012; Keszei Attila
2012 – 2013; 2013-tól Schultz Gábor látja el az elnöki teendőket.

HuVAC, eredeti céljának megfelelően azzal tartja össze a Kanadában élő magyar származású művészek jelentős részét, hogy
munkáikat kiállítja. A kiállítások alkalmával a szervezet barátságos légkört teremt, ahol a művészek egymással és
közönségükkel találkozhatnak.

2015-ben HuVAC fennállásának tizenötödik évét ünnepli. Ebből az alkalomból kiadott művészeti album bemutatja az eredeti
alkotók és újabban csatlakozott művészek, valamint néhány, a csoporton kívüli magyar származású művész munkásságát. A
vezetőség és minden közreműködő művész reménye, hogy akik kézbe veszik, élvezik majd ezt a különleges gyűjteményt, ami
másfél évtizedes szeretetüket és büszkeségüket reprezentálja.

Mile Jim
HuVAC executive

Columbus Centre, HuVAC Kiállítás 2013. október
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TIBOR ADAM

Since his arrival in Canada from his native
Hungary in 1956, Tibor has been working on
paintings sporadically.  Since his school years he
hasn’t had formal training in art. He took up
painting seriously after his retirement in 1986.

Tibor works primarily in oil, depicting mostly the
scenery of Alberta, British Columbia and
Saskatchewan, as well as Europe.

He has participated in many group and solo
shows.  His works have been exhibited at various
Western Canadian galleries and also in Toronto,
Ontario.  His works are found in private and
corporate collections across Canada, the U.S.A.
and Europe.

Tibor has held workshops in Alberta and
Saskatchewan.  He is former President of the
Saskatchewan Alberta Visual Arts Guild and he
was an active member of the Calgary Sketch
Club.   He continues to be an active member of
The Hungarian Visual Artists of Canada.

Near Nightfall



Page 17

Szülőhazájából, Magyarországról, 1956os Kanadába
érkezése óta, egészen nyugdíjazásáig, Tibor csak
időközönként festegetett.

Hivatalos képzettsége nincs a képzőművészetben, de
1986 után  elkezdett komolyan foglalkozni a festészettel.

Tibor elsősorban olajjal festett, főleg nyugat Kanadai és
európai tájképeket. Festői pályafutásán sok csoportos
és egyéni kiállításon vett részt Nyugat Kanadában és
Torontóban.

Festményei megtalálhatók Kanadában, USA-ban és
Európában, egyéni és vállalati gyűjteményekben.

Tibor többször tartott festőtanfolyamot Saskatchewanban és
Alberta-ban.

Egy évig elnöke volt a Saskatchewan Alberta Visual Arts Guild-
nek, tagja volt a Calgary Sketch Club-nak és továbbra is tagja a
Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesületének.

Mystic Beach

Abandoned House
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KOLOS BALAZS www.b2bkolos.com

Kolos has been exposed to art since he was born. His father and mentor Balazs Balazs is a distinguished
sculptor in Hungary and Europe.  He was privileged to take lessons from Endre Szasz, the world famous
graphic artist, illustrator and muralist.  Kolos’ first artworks were shown on TV at age four, and his first
graphic exhibition was at seventeen.  He’s had more than thirty exhibitions throughout Hungary,
Germany, Italy, Serbia and France.

Kolos has a passion for art that captures his journey through life using mixed media. Kolos’ philosophy
emphasizes the journey, not the arrival.

Living in Toronto, Kolos has had the opportunity
to exhibit in many galleries including:
Moniker Gallery,
The Art Gallery Expo,
Rainbow Cinemas,
Creatures Creating,
Art Fusion at Evergreen Brick Works,
Square Foot Project at Art Gala Forum.

Kolos would like to continue this experience to
expose, expand and share his desire through art.

Muse
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Kolos Magyarországon született.  Kisgyermekkora óta szívta  magába a művészetet édesapja, Balázs Balázs műtermében, aki
Európa szerte ismert és elismert szobrász, és egyben Kolos legfőbb mestere és tanítója.  Ezen kívül abban a szerencsében is
részesült, hogy édesapja barátjától, Szász Endrétől, a világhírű magyar festőtől is vehetett leckéket.

Kolos alkotásai már négy éves korában bemutatásra kerültek egy TV műsorban és első önálló grafikai kiállítását tizenhét éves
korában nyitották meg.  Azóta több mint harminc önálló és közös tárlaton vett részt Magyarországon, Németországban,
Olaszországban, Szerbiában és Franciaországban.  Most, hogy Torontóban él, lehetősége volt több belvárosi galériában
kiállítani:
Moniker Gallery,
The Art Gallery Expo,
Rainbow Cinemas,
Creatures Creating,
Art Fusion  az Evergreen Brick Works-ben
Square Foot Project az Art Gala Forum-ban.

Alkotásainak bemutatásával, Kolos továbbra is szeretné megosztani
álmait, amit művészetével képvisel.

Keira Endless Waiting
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DANIEL BEDE-FAZEKAS www.danimator-da-man.blogspot.ca

He was born in Toronto in 1993 and first delved into
the world of art at the age of five through private
art classes at Pegasus Studios.  Later his passion for
visual arts emerged at E.A.S.T Alternative School,
where the curriculum focused intently on visual
expression and communication.

Daniel attended Wexford Collegiate School for the
Arts, where he focused on the principles of art for
five years.  He learned art composition, traditional
fine arts skills, created murals, sculptures, graphic
artwork, traditional illustrations and paintings.

Later in Seneca College’s Animation program, he
improved his design and original works, influenced
by science fiction and fantasy, as well as reimag-
ined material from movies and video games.

His goal is to continue developing and expressing
his imaginative ideas through his creative and
unique artwork.

Temptation
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Bede-Fazekas Dániel Torontóban született, 1993-
ban. Fiatalon kezdett művészettel foglalkozni.
Mindössze öt éves, mikor felvételt nyer a Pegasus
Studio művészeti osztályába. Ez iránti vonzalma
viszi tovább az EAST alternatív iskolába, ahol a
vizuális kifejezés és kommunikáció meghatározó
tantárgy.

Ezt követi a Wexford School for the Arts középisko-
la, ahol öt év alatt magáévá teszi szinte minden
képzőművészeti ág alapismereteit.

A hagyományos képzőművészeti ismeretek mellett
elsajátítja a művészi kompozíció technikáját és a
szobrászatot, megtanulja grafikák, hagyományos
és digitális illusztrációk, valamint festmények, és
falfestmények készítését.

Jelenleg a Seneca College animáció
szakán tanul, ahol a tervezés, a digitális
festészet és illusztráció területén tökéletesíti
tudását.  Képeinek többsége digitális tech-
nikával készül.

Alkotásai az egyedi ötletek mellett a sci-fi
és a fantázia szüleményei, újraformálva
filmek, videojátékok meseszerű világát, és
alakjait. Művészi célkitűzése, hogy a képze
let szülte képi világot, egyedi és különleges
hangulatú alkotásokban jelenítse meg.

Castle on the Horizon

Canyon
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GABRIELLA BENKO
Gabriella was born in the hilly region of Zalaegerszeg, Hungary near Austria. Even at an early age she
loved to draw and paint.  Her pictures continued to be shown at the school even after she left Hungary
in 1956.

Settling in Toronto she studied art, painting and ceramics.  Her husband, a chemical engineer, from
University of Toronto died long before any of her three children were out of school.  Though at first,
reluctant to sell her work, she later reconsidered and sold some pieces that were exhibited in
St.Catherines.

Today she is the proud
grandmother of nine grand-
children.

She loves Hungarian  poetry,
and has published eight
booklets of her own original
poems.

Silence Among the Trees in Winter
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A dimbes-dombos Zalaegerszegen született.  Már fiatalkorában is szeretett rajzolni, festegetni.  Képei sokáig az iskola falát
díszítették, még akkor is amikor ő már Kanadában élt.  A kerámiafestés is érdekelte, különböző festőtanfolyamokat végzett
Torontóban esténként, munka után.

Eladni nem szeretett ugyan, de St. Catherinesi kiállítása alkalmából mégis eladott műveiből.

Három gyermek édesanyja.  Férje korán meghalt, még mielőtt a gyermekei elvégezték volna az iskolát.

 Nem csak festeni szeret, hanem verseket is ír.  Nyolc füzetet adott ki verseivel.  Kilenc unokáját tanítja a magyar nyelvre.

Barn Winter Amidst the Birch Trees
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ANDREW BENYEI   www.benyei.com

Andrew Benyei developed an early inter-
est in art and as a teenager taught visual
arts at the Royal Ontario Museum, YMCA
and various summer camps. After gradu-
ating from the University of Toronto and
working as a professional engineer and
manager, he continued to explore his
creative talents  graduating from the On-
tario College of Art and Design.

In 1990, after shifting his personal priorities,
he decided to concentrate on his artistic career.

Benyei  is best known for his figurative sculptures capturing
human dynamics and the human condition in an expressive and
contemporary manner. He displays an endearing empathy with
the subjects he portrays and his interpretation is fresh and new.
Much of his work is based on personal experiences or his
observation of people.

He sees his challenge as reflecting the moment, the body
language and emotions of the participant. Benyei’s award-
winning work has earned accolades from critics and art enthu-
siasts.

He has been invited to exhibit his sculpture world-wide includ-
ing the National Gallery in Budapest, the Fletcher International
exhibition in New Zealand and the Albuquerque Museum in
New Mexico. His works can be found in both corporate and
private collections across North America, Europe, Asia and
Australia.

The Kiss
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András már igen fiatalon érdeklődött a képzőművészet iránt.  Pályafutását még tinédzserként, mint művészeti oktató kezdte,
először Ifjúsági Művészeti Táborokban (YMCA), majd az Ontariói Királyi Múzeumban (Royal Ontario Museum).

Egyetemi tanulmányai befejezése után néhány évig mérnökként dolgozott, de közben folytatta művészeti tanulmányait, és
diplomát szerzett az Ontariói Képzőművészeti Akadémián.

1990-ben úgy döntött, hogy hivatását végképp a festészetnek és szobrászatnak szenteli. Bényeit leginkább mint figuratív
szobrászt ismerik. Munkáiban dinamikusan jelennek meg a jelenkori emberi kapcsolatok.

Kifejezési eszközei újak és érdekesek, gyengéd együttérzéssel fogalmazza meg
témáit.  Szobraiban személyes tapasztalatait és megfigyeléseit dolgozza fel,
témaiban a legtisztább érzelmeket és a legfontosabb pillanatokat igyekszik
visszatükrözni.

Bényei díjnyertes szobrai egyaránt elismerést kapnak kritikusaitól és rajongóitól.

Számos kiállítás résztvevője. Munkái megtekinthetők voltak a Nemzeti
Múzeumban, Budapesten, a Fletcher nemzetközi kiállításon, Új-Zélandon, vala-
mint az Albaquerque Múzeumban, Új-Mexikoban. Szobrai megtalálhatók
Észak Amerikában, Európában, Ázsiában és Ausztráliában vállalati és magán
gyüjteményekben.

Sun goddess Public Opinion
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JONATHAN BOLYKI www.jonathanbolyki.com

Born in 1957, in Budapest, Hungary, Jonathan Bolyki became a member of a family that strongly
supported the arts. From a young age he was surrounded by artists such as Jenő Barcsay and Lajos Nagy
Csákvári, who deeply influenced him both as a person and an artist.

Despite using a limited colour palette, Bolyki’s Barn series convey the artist’s feelings vividly. In this series
Bolyki depicts abandoned barns in rural Ontario, resting under calm and usually clear skies.

The figurative paintings of Jonathan Bolyki possess an enigmatic use of overexposed colors. Though
minimalistic in their form, the paintings do convey a suspicious aesthetic that is matched by Bolyki’s
landscape works, raising questions in the viewer as to what has transpired. Throughout his work, he uses
forms, facial expressions, body language, colours and tones to evoke the viewers’ emotions.

Yesterday
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Budapesten született egy olyan családba,  ahol nagyon
komolyan támogatták a művészeteket. Már fiatalon olyan
híres művészek hatottak rá, mint Barcsay Jenő és Csákváry
Nagy Lajos, akik erősen befolyásolták egyéni és művészi
fejlődését.

Annak ellenére, hogy szűkített színskálával dolgozik, festmé
nyei erősen magukban hordozzák a művész érzelmeit.

Legutóbbi festmény sorozatában, a tipikusan Kanadában
található öreg, elhagyott csűr és pajta épületeket
megörökítő művekben mindezeket élethűen ábrázolja.

Figuratív festményein a túlexponált színek rejtélyes használatát
találjuk.

Egyszerű formákat használ, de képei mégis felkeltik a néző
érdeklődését az arckifejezék, testmozgások, színek és tónusok
használatával.

Spring is Here

There is a Barn in North Ontario
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ANDRAS BOSZIN   (1923-2006)
Andrew Boszin was born in Hungary in 1923, in the town of Pilis.  He started painting at the age of fifteen and
studied art at the “Alkotóház” and the School of Applied Art in Hungary. He was a member of the
Association of Hungarian Artists.  He exhibited at the Palace of Art and the Budapest Municipal Gallery.

His first new home after leaving Hungary in 1956 was in Edinburgh.  He later moved to London, where he
founded the Taurus Artists, International Group.  In 1966 he moved to Toronto, Canada, actively participat-
ed in the local art scene until his death in 2006.

Besides painting,
sculpting was also one of his favou-
rite forms of expression. Between
1971 and 1984 he served as presi-
dent of the Sculptors’ Society of
Canada, three times.

Boszin expressed himself not only as
a painter and sculptor but also as a
graphic artist, producing mono-
types, lino-cuts and collages.

Boszin’s art  has  been shown in
Britain, Europe and North America.

Sail Boats
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Boszin Endre 1923-ban Magyarországon, a Pilisben született.  15 évesen kezdett el festeni. Alkotó házban és a Művészeti
Egyetemen tanult, majd művésztelepeken képezte tovább magát. 1947től tagja volt a Magyar Képzőművészek Egyesületé
nek. Kiállított a budapesti Városi Múzeumban.

1956ban elhagyta az országot. Először Edinburghban telepedett le. Később Londonba költözött, ahol megalakította a Taurus
Nemzetközi Művészek Klubját. 1966ban Torontóba érkezett és itt aktívan részt vett a helyi művészeti életben 2006ban
bekövetkezett haláláig.  A festés mellett a szobrászat volt a kedvenc kifejezési formája. Három alkalommal, 1971 és 1984 között
elnöknek választották a Kanadai Szobrászok Szövetségében.  A képzőművészetben nemcsak mint festő és szobrász vett részt,
hanem mint grafikus is, foglalkozott monotype, kollázst és linómetszet készítéssel. Dús művészi fantáziája megjelent fában,
metálban és bronzban is, de kísérletezett más anyagokkal is. Boszin Endre több alkalommal kiállított Angliában, Európában és
Észak Amerikában.

Girl in Pink Still Life Pitcher
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ERZSEBET BUDAY
Erzsebet was born and educated in Budapest, Hungary. She completed a course at Dési Hubert Kör
School for the Arts and later worked as an  architectural technician.

Upon arriving in Canada in 1957, Erzsebet continued her studies  at the Ontario College of Art in Toronto,
as well at the Art Gallery of Ontario. She took part in various art seminars, such as Watercolour with Zoltan
Szabo, and porcelain art in Canada and in USA. Erzsebet did soapstone sculpture and other media.

In 2004, she participated  in a
national porcelain art show at
York University.

She is a long time member of
the Ontario Porcelain Guild.

Sunrise
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Magyarországon, Budapesten született. Tanulmányait Budapesten vé-
gezte. A háborús években dolgozni kényszerült. Első munkáját a Glóbusz
lapterjesztő vállalatnál, mint gyors- és gépíró kapta.

Elvégezte a Dési Hubert Kör által rendezett festő tanfolyamot. 1949től a
Lakó Épület Tervező Vállalatnál, mint segédtervező dolgozott. 1957. január
4-én szerencsésen Kanadába érkezett. Rövid idő után, a kanadai kormány
belsőépítész osztályán rajzolói minőségben dolgozott.

Részt vett az Ontario College of Art előadásain. Szabó Zoltán akvarellfestőtől
tanult, a porcelánművészetet Kanadában és az USA-ban sajátította el.

2004-ben részt vett a National Porcelain kiállításon, a York University-n.
Hosszú évek óta az Ontariói Porcelán Egyesület tevékeny tagja.

Madonna

Christ
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PETER CSERHATI www.petercserhati.com

Born in Budapest, Hungary, he graduated in 1958 from the Fine and Applied Arts School in Budapest with
a diploma in decorative wood sculpture. Privately, he worked in painting, and he studied drawing and
sculpting as a member of the Gutenberg and Derkovits art groups, as well as attending the summer art
school in Zebegény.

In 1969 he was granted the distinction of Master Woodcarver and in the same year escaped with his wife
from communist Hungary.

They settled in Toronto where he established
his own company designing and carving
church and residential interiors as well as
mass production for furniture companies in
traditional and modern styles.

Significant woodcarvings have also found
their way to destinations in the United States,
including New York, California and Texas.

His paintings can be found in collections in
Canada, Europe and in the Canadian
Embassy’s permanent collection in
Budapest.

On the Road, Algonquin
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Budapesten született. 1958ban a Képző és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett,
művészeti tárgyai a rajz és faszobrászat volt. A festészetet önképzés útján, a rajzot és a
szobrászatot a Gutenberg és a Derkovits Képzőművészeti Körben, illetve a zebegényi
nyári művésziskolában tanulta. 1969ben, sikeres vizsga után megkapta a Faszobrász
Mesterlevelet, és ugyanebben az évben feleségével együtt disszidált Magyarországról.

Kanadában, Torontóban telepedtek le, ahol mint faszobrász és tervező felépítette saját
vállalatát, templomok és magánotthonok, valamint bútorgyárak tömegmunkáin dol-
gozott tradicionális és modern stílusban.

Jelentős faszobrász munkái megtalálták a helyüket Kanadán kívül többek között New
Yorkban, Kaliforniában és Texasban. Festményei Kanadában, Európában és Budapes-
ten a Kanadai Követség állandó gyűjteményében is megtalálhatók.

Human Life

Sleeping
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EVA EGERS-EGERSZEGI
Her work focuses on two main ele-
ments.  Firstly, the psychological and
emotional experiences imprinted into
our mind and secondly, the universe's
connection to the human race.

Her art has been influenced by her teachings, travels and
the work she has done with the terminally ill.

Her paintings often explore the relationship between geom-
etry and the organic world, and seeks to integrate these
presumed opposites. Her work reflects these influences as
she blends the elements of technology, human psychology,
nature and the universe.

Eva is represented in “Sauer Kunstler Contemporary Art
Lexicon” (Leipzig) and “Who is who in Europe” (London UK)

Self Portrait
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Éva Egers Egerszegi (szül. Bácsfalusi Éva) munkái két lényeges elemre összpontosulnak, a pszichológiai és az érzelmi élmények
rögzítésére, melyek lelkünkben nyomot hagynak, ugyanakkor a világűr és az emberi élet kapcsolatát is rögzíti és kutatja.

Munkáit utazásai, tanári gyakorlata (35 év a Dawson College-ban), majd a problémákkal küszködő egyénekkel, betegekkel
való foglalkozása ihleti.

Festményein, rajzain gyakran fellelhető a természetben talált organikus és az ember által alkotott geometrikus világ találkozá
sa, és mint egység összetartozása. A két világ ellentétét műveiben kiegyensúlyozott kompozíciókként fogalmazza meg. Neve
megtalálható a „Who is who in Europe” (London UK.) Lexikonban.

Design Life
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ISTVAN FUJKIN                                                                                          www.istvanfujkin.com

Born in Yugoslavia, Istvan Fujkin has been a
professional artist since 1974. He is a visionary
with a distinct techno-surrealistic style of mu-
sic-canvas fusion. He has shown his work at
nearly a hundred  group and solo exhibitions
in Yugoslavia, Hungary, Germany and Can-
ada.  In 1990, he joined the "Laser Theatre" of
Budapest, the only permanent theatre of its
kind in Europe.   He participated in the de-
sign of CD and book covers, plus title pages
for prestigious magazines and illustrations.

Fujkin moved to Toronto in 1997 and worked with a creative team
on the preliminary plans of Canada's Metronome Music Museum.
He took charge of various designs for the Metronome Canada
Project, including a Serendipity Music Sculpture Garden with a
Music Land Playground, Music Totem Pole and the interior design
of the "Rhapsody" Rooftop Restaurant.

The artworks of his "Blue Owl" project represent a link between
visual arts and contemporary music inspired by First Nations’
musical traditions.

Shepherd of Traditions
Inspired by Hungarian folk music
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Horgoson a volt Jugoszláviában született, hivatásos képzőművészeti pályája 1974ben kezdődött, azóta állít ki rendszeresen
csoportosan és egyénileg. Rajzait, grafikáit  gyakran publikálták a vajdasági lapok, a nyolcvanas évek elejétől Magyaror
szágon is megjelentek munkái. Fujkin a Lézer Színház látványtervezőjeként 1990ben települt át Magyarországra. Ezzel egy
időben, lemezborítókat, illusztrációkat, címlapgrafikákat tervezett. Az ő nevéhez főződik az egy, illetve többoldalas szöveg
nélküli képregény meghonosítása Magyarországon. 1993-tól tagja lett a „MAEO"-nak is.

Fujkin 1997-ben települt át Kanadába. 2003 óta tagja a kanadai Metronóm Zenei Múzeum „Kreatív Csoportjának”. A Met-
ronóm Kanada a világon egyedülálló létesítmény lesz, melyben otthont kap egy Nemzeti Zeneoktatási Központ és Múzeum is.
Fujkin zenei ihletettségü alkotásai alapvetően határozzák meg az épületkomplexum arculatát.

Az utóbbi évek másik nagy vállalkozása a „Kék Bagoly” képsorozat, mely hidat képez a képzőművészet és kortárs zene között
az indian zenei kultúra hatására.

 It is a Good Day to Die,
Inspired by “It is a Good Day to Die” by Robbie Robertson

The (not) Vanishing Breed
Inspired by “The Vanishing Breed” by Robbie Robertson
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JOSEPH NICHOLAS HALMY www.halmy-hevy.com

He was born in 1929 in Putnok, Hungary, and studied in Miskolc.

His father was a civil servant, freelance sculptor and painter.  In 1944 Joseph was deported to Germany
with his brother.  In 1947 he immigrated to France with his family.

In Paris he studied anatomy at the Ècole de Beaux Arts Academy. In 1952, another immigration followed
to Canada.  In Toronto, Halmy took evening courses at the Ontario College of Art for seven years, and
then became a full time student in 1962, graduating in 1966. From 1968, he worked as painting/paper
conservator at the National Gallery, Ottawa.

Exhibitions:
1970-75 Ottawa, sculpture, paintings.
1979-1990 Toronto, solo shows.
1994 Budapest,
1999 Budapest,
2001 Miskolc,
2005 HuVAC touring exhibition,
2009 Miskolc,
2011 Déri Múzeum, Debrecen.

In 2010, he received a Canada Council Grant,

“Joseph Halmy always strives for originality in his work; the human
figure offers the perfect medium for him”.

Figure in Blue
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1929ben született Putnokon. Apja tisztviselő, aktív szobrász és festő volt. Iskoláit Miskolcon kezdte; 1944ben bátyjával és a
leventékkel együtt Németországba deportálják.  1947-ig Németországban élt a családdal;  1948-ban Franciaországba
immigrálnak. Párizsban anatómiát tanult az Ècole de Beaux Art akadémián. 1952-ben Kanadába vándorol ki a család;
Torontóban hét évig esti tanfolyamot végzett a College of Artban, majd 1962től nappali tanulmányokat folytatott ugyanitt;
1966-ban diplomát kap. 1968-tól Ottawában a Nemzeti Galériában, mint festmény/papír konzervátor dolgozik.

Kiállításai:
1968 -1975 Ottawa, szobrok rajzok;
1979-1990 évi kiállítások Torontóban;
1994 Budapest, Várfok;
1999 Budapest;
2001 Miskolc;
2005 HuVAC csoportos kiállítás;
2007 Sümeg;
2009 Miskolci Galéria, grafika;
2011 Déri Múzeum, Debrecen.

2001-ben megkapta a Canada Coun-
cil díjat.

„Mindig az eredetit keresi munkáiban;
az emberi alak sokrétűsége kitűnően
alkalmas arra, hogy mint médiumot
újra és újra használja”.

Figure with Red Background The Artist
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EVA HORTHY
Eva Horthy was born in Budapest, Hungary where she attended school. The suffering that she, her
husband and little daughter endured in the 1950's forced them to flee Hungary in 1956.

They settled in Canada. Eva soon  embarked on a successful art career, drawing on her skills as a
fashion illustrator and water colourist in Hungary. She switched to oil painting, creating landscapes
characteristic of Canada and its unbelievably vibrant colours. She made her mark with a new tech-
nique of the time, applying generous amounts of paint with a palette knife from a surprisingly rich
spectrum of colour.

With unusual rapidity for an artist, she began earning a living for her family, and she established her
place in the artistic community of Toronto.

Soon,   her paintings become sought-
after in Canada.

Her prize winning creations have gained
a reputation in Florida as well, where she
and her family traveled yearly to avoid
the harsh Canadian winters.

In 2010 due to health issues Eva decided
to set aside her paint brushes for good.

Stuart Shores, Florida
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Éva Budapesten született, ahol iskoláit is végezte.  Az 1950-es
évek szenvedései arra kényszerítették, hogy férjével és kis-
lányával 1956 végén elmeneküljenek hazájukból. A család
Kanadában telepedett le.

A kezdeti nehézségek után, hamarosan elindította sikeres festői
pályafutását, hasznosítva még a szülőföldön gyakorlott divat
illusztrációs és akvarell festői készségét.

Később áttért az olajjal festett kanadai jellegű,  színekben
hihetetlen dús tájképek festésére. Kialakított egy akkor még
egészen újszerű késsel festett technikát, bőségesen felhasznált
olajfestékkel, meglepően gazdag színskálával. Művészeknél
szokatlan gyorsasággal elérte, hogy mindennapi megélhetést
biztosított ezzel családja számára. Az angol nyelv magyaros
kiejtésével belopta magát a torontói művészvilág szívébe.

Festményei idővel keresettek lettek Kanada területén,
majd miután a kanadai tél elől évente Floridába költöz
tek,  díjnyertes festményeivel ott is biztosította hírnevét.

2010-ben fizikai állapotára hivatkozva végleg letette
festőszerszámait.

Muskoka Pines

Southern Memories
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EVA HORTHY–TURKEWITSCH

Born in Hungary, Eva  immigrated to Canada as a very young child with her parents. She comes from an artistic family; both her
father and her mother are successful and active artists. Following this rich tradition, Eva received her Honours Bachelor’s Degree in
Fine Arts from the University of Waterloo and her Bachelor of Education from the University of Toronto. For more than a decade Eva
taught while painting and exhibiting her work. She now devotes her full attention to painting. She works at her North Toronto studio
and exhibits in galleries and art shows in Canada, the United States and Europe. Eva finds her artistic inspiration during her frequent
world travels.  Her current works feature environmental themes, including renewable and alternative sources of energy, pollution,
and protection of natural resources. Some of these new mixed-media pieces incorporate recycled and repurposed materials.

Turquoise Blue Feathers
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Budapesten született, ahonnan szüleivel kislány korában Kanadába emigrált. Művészi családból származik, szülei mindketten
sikeres és aktív festők, ezért érthető, hogy Éva is a művészi pályát választotta. A Waterlooi Egyetemen képzőművészetből, majd
később a Torontói Egyetemen tanári diplomát szerzett. Több mint tíz évig tanított, mialatt festett és kiállította festményeit. Ma
már teljes idejét a festésnek szenteli észak-torontói stúdiójában. Munkáit galériákban és kiállításokon mutatja be
Kanadában, az Egyesült Államokban és Európában. Éva gyakori utazása a világban nagy hatással van művészetére. Jelenleg
festményeiben környezetvédelmi témákat dolgoz fel, mint megújuló és alternatív energiaforrásokat, a környezetszennyezést
és a természeti kincsek védelmét hangsúlyozza. Vegyes technikával festett képei készítésekor gyakran alkalmaz újra hasznosí-
tott és hasznosítható anyagokat.

The Stream
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NANDOR HORTHY   www.nandorhorthy.com

Painting is my pleasure; indeed it is my life. I have been a full time professional artist for nearly 50
years and I have enjoyed every moment of it. My artistic style is in the tradition of classical realism
that draws from classicism in the sense that artists prefer to embrace order,  harmony and
completeness as well as beauty. I strive to progress with every painting I do. For me, painting is a
never ending learning process that challenges me every time I pick up my brush.

Several years ago I was elected to the prestigious Society of Canadian Artists and for five years

I was president of the Hungarian
Visual Artists of Canada.

At this time of my life I feel that I
have achieved a good measure
of recognition as an artist and
hope that people will continue
to appreciate my art as much as
I enjoy creating it.

God Bless the Hungarians

in the collection of the
Hungarian Parliament
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Számomra a festészet olyan öröm, mely egész létemet átjárja, hiszen
már ötven éve hivatásos festőművészként dolgozom. Munkám minden
perce örömmel tölt el.

Művészeti stílusom:  klasszikus realizmus,  ami azt jelenti,  hogy képeim
fontos alkotó eleme a rend, a harmónia és a tökéletességre való
törekvés éppen úgy, mint a választékos ízlés és a szépség.

A festészet számomra soha véget nem érő fejlődési folyamat, amely
napjaimba örömteli kihívásokat hoz mihelyt kezembe veszem az
ecsetet.

Életem jelenlegi periódusában úgy érzem, hogy elértem
szemlélőim és bírálóim elismerését, s bízom abban, hogy a
művészetet kedvelő közönség továbbra is úgy fogadja
majd munkáimat, mint amilyen szeretettel és örömmel
alkotom meg őket.

Intermission

Timeless Classic
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RITA HORTHY-VINDEDZIS                                                      www.ritavindedzis.com

Rita Horthy Vindedzis, a Canadian born artist of Hungarian heritage, came to realize her passion
for art very early in life. The daughter of professional artists, Rita’s earliest influences began in
childhood as she watched both her mother and her father bring their artistic visions to life.

Acrylic on canvas is the medium through which Rita’s
paintings come alive – a warm and inspiring combina-
tion of what she has seen, and what she would like to
see in the world around us. Each painting is a soft-focus
moment in time.

A professional artist for over a decade, Rita’s paintings
have been showcased numerous times in international
magazines and have appeared on home decor/design
television shows. A versatile artist, Rita is published with
Canadian Art Prints and PI Creative Art, and is repre-
sented by galleries in Toronto and Ottawa.

Sunset
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Skyline

Kanadában született magyar szülők gyermekeként.
Művészeti hajlama korán megmutatkozott, ami szinte ter
mészetesnek mondható, hiszen szülei mindketten hivatásos
képzőművészek.

Rita munkái akrillal festett képekben kelnek életre, minden
festménye szinte sugalmazza azt a világot, amelyet látni
szeretne önmaga körül.

Évtizedes hivatásos művészi munkája eredményeként fest
ményei megjelennek jelentős kanadai folyóiratokban,
művészeti kiadásokban.

Munkáit kiadók terjesztik Kanadában és Amerikában nyo-
matott, sokszorosított formában, festményei galériákban
Torontóban és Ottawában, valamint számtalan magán és
vállalati gyűjteményben találhatóak szerte a világban.

Early Morning King West
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GABRIELLA HORVATH-FISHER www.gh-bronze.com

Pouring bronze at 2300 °F into sand cast molds is the
speciality of Gabriella. These lacy, filigreed and overlap-
ping layers create a unique visual to the usual smooth lost
wax process. Gabriella's technique was developed with
fellow artist and foundry engineer Bill Jurgenson of
Vineland, Ontario.  Gabriella has been an artist all her life.
She has worked with clay, resin, glass, plaster, fiber glass
and bronze. Her life-casting skills produce work unique to
her talent. Her work has been featured in numerous art
magazines and galleries.

Born in Hungary, her unusual lifestyle has given her the
opportunity to live in California, New York, Hungary and
more permanently in Ontario Canada. She continues to
challenge herself by exploring  new methods in casting
and welding.

Forgiven C
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Gabriella bronz szobrait 2300 F fokon önti homok alapú öntőformába. Ezek a csipkés, finoman megmunkált és egymást átfedő
rétegek olyan egyedi vizuális látványt hoznak létre, melyek a szokásos sima, viasszal történő öntési folyamat során elvesznek.
Gabriella technikáját művésztársával, aki öntödei mérnök is egyben, Bill Jurgensonnal (Vineland, Ontario) fejlesztette ki.
Gabriella szobrászati háttérrel rendelkezik, s ezért tudta a modellezés és a cserép-(kerámia)-készítés tapasztalatait egyedülálló
tehetségével összhangba hozni.

Magyarországon született, az Egyesült Államokban és Kanadában országszerte élt és tanult. Több magazin írt műveiről, számos
galériában volt kiállítása.

VoluptaCurves
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ALEX HUSVETI www.alexhusveti.com

Alex Husveti was born in Eger in 1927. He
was a member of the medical team
that introduced open-heart surgery in
Hungary. He immigrated to Canada
with his family in 1970.  Dr. Husveti be-
came a self-taught artist creating
graphic prints and paintings in oil and
acrylics.  His engravings were published
in international anthologies.

Alex’s sculptural works comprise wood carvings, cement and
bronze casts including a series of medals honouring outstand-
ing composers, scientists and artists.

He had to give up engraving and medal sculpture recently due
to visual problems.

Most of Husveti’s oeuvre belongs to figural compositions but
abstract and conceptual ones are featured as well.

Husveti is experimenting in novel techniques and chooses un-
usual themes.  His favourite subject is the human body. Parallel
with the traditional representation of the external anatomy
he likes to show also the internal organs and some biolog-
ical events that were rarely illustrated in art previously.

Phoenix - Recovery from Heart Operation
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Dr. Husveti Egerben született, 1927ben. Tagja volt annak a sebész munkacsoportnak, akik bevezették a nyitott szívműtétet
Magyarországon. Családjával 1970-ben vándorolt be Kanadába.

Autodidaktaként képezte magát a művészetben; olaj és akrilfestményeket, grafikai lenyomatokat alkot. fametszeteit nem
zetközi antológiákban ismertették.

Szobrászati művei fafaragást, cement és bronzöntést foglalnak magukban.

Készített egy sorozat bronz medált kiváló zeneszerzők, képzőművészek, tudósok tiszteletére. Látási zavarok miatt Husvéti
újabban a vésnöki munka és medál-szobrászat elhagyására kényszerült.

Műveinek többsége figurális, de az absztrakt és koncepciós stílushoz tartozó művek is megtalálhatók alkotásai között.  Új
technikával és szokatlan témákkal is kísérletezik.  Kedvenc modellje az emberi test. A külső felszín anatómiájával egyidejűleg a
belső szerveket is ábrázolja, valamint olyan biológiai eseményeket, amelyeket eddig ritkán illusztráltak a művészetben.

Laszlo Moholy-NagyMorning
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LEONORA HUSVETI-FRENETTE www.LHF-Art.com

Leonora Husveti-Frenette taught dance at the University of Toronto while completing her B. A. in
Psychology.  She performed with her illusionist husband at Hollywood's Magic Castle and on
luxury cruise ships around the world.  Visiting the most beautiful galleries and sites contributed to
the formation of an artist.

Leonora’s award winning poetry appeared in antholo-
gies published by the Universities of Toronto and Sas-
katchewan and by The Ontario Poetry Society.

In 2013 she burst onto the visual art scene and won 2nd
prize from the South Simcoe Arts Council for her first
creation.  Numerous juried exhibitions followed in Orillia's
Museum of Art and History, Midland’s Quest Gallery,
Barrie’s MacLaren Art Centre, Collingwood’s Blue Moun-
tain Foundation for the Arts and many Toronto galleries.
In 2014 she won the Alice Forestell Award for the most
promising emerging artist.

Leonora’s art is an expression of intuitive visual poetry
that manifests in collage, abstract painting and surreal-
ism.

Widow on the Rocks
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Leonóra táncot tanított a Torontói Egyetemen, közben megszerezte a B.A. fokozatot pszichológiából. Asszisztensként szerepelt
bűvész férjével a hollywoodi Csodák Palotájában és luxus óceánjárókon.

Művészi személyiségének fejlődéséhez hozzájárult a leggyönyörűbb galériák és látnivalók megtekintése a világ számtalan
országában. Leonóra díjazott költeményei megjelentek a torontói és saskatchewani egyetemek antológiáiban és az Ontariói
Költők Társasága által kiadott kötetekben.

A képzőművészet világába 2013ban robbant be, és első művével mindjárt el is nyerte a South Simcoe Művészeti Tanács
második díját. Számtalan zsűrizett kiállítás követte ezt az első sikert: orilliai Művészeti és Történelmi Múzeum, a midlandi Quest
Galéria, a barriei MacLaren Művészeti Központ, a Blue Mountain Művészeti Alapítvány és torontói galériák rendezésében.
2014ben elnyerte az Alice Forestell Díjat, mint a legígéretesebb új művész.

Leonóra művészete az intuitív vizuális költészet kifejeződése, amely kollázsokban, absztrakt festményekben és szürrealista
alkotásokban ölt testet.

Picasso Faces Mineral Labyrinth Bling
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ATTILA KESZEI   www.artterrastudio.com

Attila, who holds a mechanical en-
gineering degree and worked for
the University of Toronto over 33
years, changed profession in 2012
and become a full time sculptor.
He works effortlessly in various
media including  wood, hammered
copper, ceramics and paint. Re-
cently, he completed a fourteen
piece raku-fired ceramic series -
the ‘Stations of the Cross’ - ac-
quired by the 200 year old  St.
James Cathedral in downtown To-
ronto.

His art philosophy is as follows:
Art, more than any other form of human expression serves as
repository of human experience in any given society at any
given time. The artist’s experience and his subsequent world-
view will find artistic expression in his chosen medium: litera-
ture, music, painting, sculpting or any other art form. The
outcome is consequential only if it has an objective signifi-
cance for the viewer.

Canadian Willpower
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Attila 33 évig dolgozott gépészmérnökként a Torontói Egyetemen. 2012-ben
pályát változtatott és ma már elismert szobrász.

Mondanivalója különböző anyagú munkák – fa, réz, kerámia, festmények –
formájában talál kifejezést. A közelmúltban tizennégy darabból álló „Golgota”
rakú-kerámia sorozatát szentelték fel a torontói 200 éves St. James Katedrálisban.

Attila művészeti felfogását a következőkben lehet összefoglalni: a művészi
önkifejezés közege sokrétű, az irodalomtól kezdve a zenén át egészen a
képzőművészetekig.  A művész alkotásaiban sajátos látásmódján átszűrve az
objektív valóságot kell, hogy bemutassa az adott társadalomról; csak így talál-
hat maradandóságot az alkotás a művészettörténet folyamatosságában.

The Kiss

The Air Musician - Listening to Louis Armstrong
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GEZA KOKAI  www.gezakokai.com

Geza was born in Budapest,
Hungary in 1979. He attended
OCADU from 1998-2002, then
continued on to the University of
Guelph  where he received an
Honors Bachelor in Fine Arts in
2004. During his time at OCADU
his interest in classical art and art
history led him to Florence, Italy
where his true passion for still-life
painting and portraiture
surfaced.

His studies and experiences in Italy led him to understand
the ideologies of the great masters, that one should
learn  the craft of painting before becoming a painter
himself. This idea has been the greatest driving force
behind Geza’s work and continues to fuel his need to
dissect the medium he works in.

As an artist, Geza continues to create work that pushes his
own creativity while trying to gain a greater
understanding of the medium he uses. He hopes that one
day his dream of truly mastering his craft will become a
reality that is mirrored in his work.

Geza Kokai has had a number of group and solo
shows throughout his artistic career. His work can currently
be found at select galleries in Toronto, Ontario.

Glass with Ice
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Géza 1979ben született Budapesten. 1998ban kezdte tanulmányait a torontói Képzőművészeti Főiskolán, (OCADU), ahol
2002ben végzett. Tanulmányait festőművészeti szakon Guelphi Egyetemen (Ontario) folytatta, ahol 2004ben rendkívüli
kitüntetéssel szerezte meg diplomáját.  A torontói főiskolán töltött tanulmányi évei alatt nagy érdeklődéssel kezdett vonzódni
a klasszikus festőművészet, és ehhez kapcsolódva a művészettörténethez. Ennek hatására döntötte el, hogy a főiskolán belül
eltölt egy szemesztert Firenzében, Olaszországban. Firenzében remek professzorok oktatása alatt Géza megtanulta a klasszikus
festők ecsetkezelését, itt tudatosult benne, hogy mielőtt valakiből igazi festő válna, ahhoz először meg kell tanulni a festészeti
technikákat. Ez a felismerés a hajtóereje és bizonyítéka Géza minden munkájának. Magas szintű technikai tudással készült
alkotásai a portréktól a csendéletekig sokoldalúságát tanúsítják.

Álma, hogy alkotásaiban tükröződjék vissza mesterré válása a művészetben.
Kókai Géza középiskolai rajztanári munkája mellett is intenzíven alkot. Számos
egyéni és csoportos kiállításon vett részt. Jelenleg munkái különböző torontói
galériákban megtekinthetők.

Spilt Milk Beer Can
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BALAZS KRALOVANSZKY                    www.facebook.com/kralovanszky.balazs

He was born in March of 1951. After gradu-
ation he was hired by the photography
labs at MIT-Foto. He completed his Photog-
raphy examination in 1978 and accepted
a job offer at SZÁMOK as the company’s
photographer and video operator.

In 1981, he immigrated to Canada and
became studio assistant at Focal Point Ltd.
He learned the techniques of product pho-
tography.

At the end of the 80’s he started exploring the secrets of digital
picture - taking and the related computer technologies. He is
currently still employed by Focal Point Ltd.

1975 member of the Photo Club of Vaci Dunakanyar.
2008 member of HuVAC, Toronto.
2009 member of the Association of Hungarian Art Photographers
and its Senior Creative Groups.

Independent Exhibitions:

2005 Toronto, Moments.
2007 Toronto, Monuments which are talking.
2008 Toronto, Horizon. Selection of landscape pictures.
2009 Vac, Hungary - Presenting the Horizon exhibition.
2009 Toronto, Here and there. Pictures from Hungary, Transylvania
and Canada.
2010 Veszprem, Hungary - Horizon. Landscape photos.
2011 Vac, Hungary - Inukshuk, slideshow.
2012 Summer Vac, Hungary -  Autom, Toronto, The man and the
landscape exhibition. Cascade
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Budapesten született 1951 márciusában. MTI-Fotó
laborjába tanulja a fotózás alapjait.    Megszerzi a
fényképész végzettséget. 1978-ban munkahelyet  vál-
toztat és a SZÁMOK (Számitástechnikai Oktató és
Tájékoztató Központ) fotósa és video operatörje lett.

1981-ben Kanadába immigrált ahol elhelyezkedik mint
fotóstudio asszisztens a Focal Point Ltd. vállalatnál.
Megtanulja a studió és a reklámfényképezés alapjait.
A 80–as évek végén megismerkedik a digitális fotózás-
sal, komputer technikával. Jelenleg is a Focal Point
Ltd-nél dolgozik mint studio manager és fotográfus.

1975 Dunakanyar Fotóklub tagja lett. Képeivel szere-
pelt hazai és külföldi szalonokon, kiállításokon.
2008-ban tagja lett a HuVAC csoportnak.
2009-ben tagja lett a Magyar Fotómüvészek Szövetsé-
gének és annak Senior Alkotócsoportjának.

Önálló kiállítások:

2005-ben elsö önálló kiállítása Torontóban, Pillanatok.
2007-ben mutatja be a Sirok, amelyek beszélnek cimü
kiállítást Torontóban.
2008-ban Torontó, Horizon, tájképek.
2009-ben Vác, a Horizon cimü válogatás.
2009-ben Torontó, Itt Ott cimmel  Erdélyben, Magyaror-
szágon és Kanadában készült képek.
2010-ben Veszprém, Horizon tájképfotó kiállítása.
2011-ben Vác, bemutatja Inukshuk, vetitett képek
című kiállítását.
2012 nyarán Vácott, majd összel Torontóban az Ember
és táj cimü kiállitása.

From the Past

Csíkrákos

BALAZS KRALOVANSZKY                    www.facebook.com/kralovanszky.balazs



Page 60

Nave

LEON KUSHNER www.leonkushnerart.blogspot.com

Leon has been drawing since the age of three and plans to continue doing so until he can no longer
hold a pen. He has a very creative imagination. He’s never short on ideas. In the past he’s done wood
carvings, nails, painted in acrylic and drawn in pencil and fountain pen.  In the last two years, he’s
switched to artist - quality markers on paper.

His style has always been detailed work on large drawings so his pieces typically take between one to
three months to complete.

He recently painted on a deer antler
that he found in a field while walking
his dogs.

He hopes to add another dimension to
the contemporary art scene with his
unique style of vibrant, colourful and
detailed drawings.

Loon
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Leon három éves korában kezdte a rajzolást, és mindaddig folytatni szeretné, ameddig csak kezében tudja tartani a
rajzeszközöket. Alkotói elképzelése végtelen, soha nem fut ki az újabb és újabb ötletekből. Foglalkozott fafaragással, szögekkel
kikalapált mintákat alkotott, fest akrillal, ceruzával és golyóstollal, vászonra rajzol, de az utóbbi években főleg színes filctollakkal
papíron munkálkodik. Hihetetlen részletességgel kidolgozott, nagyalakú munkáin sokszor hónapokon át dolgozik.

Arra törekszik, hogy új távlatot nyisson a jelenkor művészetében, színekben vibráló és részletesen kidolgozott rajzaival. Úgy érzi
és gondolja, hogy az új generáció keresi a művészetben a különbözőt és a szokatlant, ezért szeretné kielégíteni ezeket az
igényeket saját munkáival is.

Two Fishes Magic Mushrooms
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PRISCILLA LAKATOS
Priscilla is inspired by her
love of nature and art. She
began painting more than
forty years ago and has
studied at the Buckhorn
School of Art, Visual Art
Centre in Mississauga,
Neilsen Park Creative
Centre and the Bridgewa-
ter Retreat Art School.

In 1977, she opened her art gallery called Artique
Canada in Toronto where she displayed her
paintings for many years. Her clients included
many major corporations, art galleries and art
collectors throughout North America.

Her fascination with Ontario’s natural landscape
has provided motivation and creativity for her to
paint. On location she often paints or sketches to
focus on the essence of the subject.

“Each painting is a new discovery and experi-
ence, and my goal as an artist is to capture the
sense of light and colour in a personal way.”

Sunflowers in a vase
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A természet szeretete erős hatást gyakorol Priscillára a fes
tészet terén. Több mint negyven éve kezdett festeni.

Tanult a Backhorn-i Visual Art Centre-ben,  a Neilson Park
Creative Centreben  és a Bridgewater  festőiskolákban.

!977 ben megnyitotta az  Artique Canada nevű galériáját
Torontóban, ahol sok éven keresztül saját festményeit is bemu-
tatta. Vevőköréhez tartoztak intézmények, art galériák és
műgyüjtők főleg Észak Amerikából.

Ontarió természetes szépségei szinte megigézik és festésre
készteik,   ezért  gyakran  fest és rajzol szabad ég alatt a
természetben.

“Minden festményem egy uj tapasztalat és egyben felfe-
dezés. Célom, hogy mint festő, sajátságosan örökitsem meg
a fény és a természet gyönyörűségeit.”

Northern View

Spring Impressions
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ISTVAN LENDVAY www.lendvayoriginalart.com

Istvan Lendvay was born in 1929 in Hungary in a small village that lacked basic services. He
has  travelled extensively in Europe, Africa, the Middle East, Australia, Papua New Guinea, North,
South and Central America, Asia, the Caribbean, the Indonesian Islands, Antarctica, and the
Canadian and Norwegian Arctic around 80°  latitude.

Istvan's over 4000 paintings and sketches of the landscapes and people reflect his vivid travel
adventures. He is an impressionist painter with striking colours flowing out from tubes of paint.
Lendvay creates three dimensional, very vivid and imaginative paintings on his canvases.   The
incredible colour combinations, unlike the colours in real nature, could make his work appear
abstract.  Rather than traditional photographic imitation, he utilizes basic forms, primary colours –
elemental  nature expressed as he sees it.

Andes Mirage
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István 1929-ben született egy kis vidéki, kisalföldi mezőgazdasági majorban Magyarországon, ahol nem volt villany, vízvezeték,
és szennyviz elvezetése sem. Megszámlálhatatlan utazást tett, járt Európában, Afrikában, a Közel-Keleten, Ausztráliában,
Pápua Új-Guinea, Észak-Dél-Közép-Amerika, Ázsia, a Karib-térségben, az indonéziai szigeteken, a déli sark és a kanadai,
továbbá a norvégiai észak a 80° fok magassága körül.

Közel 4000 festménye, vázlatai tükrözik a tájakat, embereket élénk színekkel, egyszerű formákban. István impresszionista festő,
feltűnő színekkel.

Az olajfestéket a tubusból kinyomva, hígítás nélkül keni fel a palettáról a vászonra, mellyel háromdimenziós, nagyon élénk és
fantáziadús festményeket alkot.

A hihetetlen színkombinációk, ellentétben a természet valódi színeivel, egyfajta művészeti absztrakciót hoznak létre: eltérve a
hagyományos fényképészeti utánzástól,   István visszatükrözi az alapformákat, az alapszíneket, de úgy, ahogy ő látja a
természetet.

Svalbard Siuman
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KATALIN FRANCISKA  LOWY          www.lkfstudio.com

Katalin Franciska Lowy was born in 1948 in Budapest. During the 1956 Hungarian revolution the family
escaped to Canada.

Katalin received an honours degree from the Art Department at Central Technical School in 1969. She
credits Doris McCarthy and Virginia Luz for inspiration and direction. A photography course at Sheridan
College gave her an astounding ability in composition.

She has won numerous awards for her art work and has been in many exhibitions with a solo show in
1994. Her painting of Trinity Bay, Newfoundland was displayed at the Etobicoke Civic Centre and was
purchased by Mr. John Hastings, MPP. Her painting was also in the office of Bruce Sinclair, the former

Mayor of Etobicoke. Katalin has presented her art in various galleries in Toronto and Oakville.

She presently lives and works in her
studio in Etobicoke and is very proud to
be the vice President of The Hungarian
Visual Artist of Canada.

Portugal Madeira
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Budapesten született és még kislánykorában,1956-ban a
magyar forradalom után a család Kanadába menekült.
1969-ben kitüntetéssel diplomázott a Central Technical
School művészeti szakán. Kifejezetten hálával gondol két
tanárára, Doris McCarthyra és Virginia Luzra, akik irányították
és buzdították. A Sheridan College-ban végzett fényképészeti
kurzus is sokat segítette később a művészeti pályán.

Munkáival számos kiállításon szerepelt egyénileg és csoporto-
san is, ezeken több kitüntetést szerzett.

1994-ben az Etobicoke Civic Centre kiállításon „Trinity Bay
Newfoundland” című festményét Mr. John Hastings Etobicoke
parlamenti képviselője vásárolta meg.

Bruce Sinclair Etobicoke polgármestere irodájában is megta-
lálható Katalin egyik festménye, azonkívül több galériában
Torontóban és Oakville-ben.

Etobicoke-i stúdiójában dolgozik és alelnöke volt a Kanadai
Magyarok Képzőművészeti Egyesületének.

Composition in the Park

Jay’s first house
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 BARBARA MAJTHENYI
Barbara graduated from the School of Visual Arts in Budapest in 1951. In the years that followed she
worked as a commercial artist and also created several oil paintngs. She also designed and
organized exhibitions in various cities for the Hungarian National Exhibitions. She came to Canada in
1957. While raising her family she did various artistic charity work for schools and churches. She was
also commissioned to create several paintings. Fifteen years ago, she returned to painting oil and

acrylic, landscapes and
figures. She gets her
inspiration from nature,
which she interprets into
realistic creations.

She has participated in
many group and solo art
shows and her works are in
private collections in the
USA, Canada, Switzerland,
Australia and Hungary.

October
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Barbara 1951ben a budapesti Képzőművészeti Iskolában
végezte tanulmányait, divattervező szakon. A következő
években, mint dekorációs alkalmazott dolgozott és megren-
delésre olajképeket is festett. Az ország különböző városaiban
a Magyar Nemzeti Kiállítás részére a kiállítások tervezésében
és rendezésében vett részt.

1957-ben érkezett Kanadába. Miközben családja nevelésé-
vel volt elfoglalva, jótékonysági művészi munkát végzett isko-
lák és templomok részére. Megrendelésre is festett néhány
olaj és tempera képet. Tizenöt évvel ezelőtt komolyan elkez-
dett foglalkozni realista táj- és figurális képek festésével. Az
évek során részt vett több szóló és csoportos kiállításon.

Képei Kanadában, USA-ban, Svájcban, Ausztráliában és
Magyarországon magángyűjteményekben találhatók meg.

Winter Splendour

Red Maples
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RITA MAKAI

Rita Makai surprisingly has found her-
self attracted to leaves! Each leaf’s
unique rhythm, its unique tempo, the
dance among its lines, in the curva-
ture of its spine moves and excites her
imagination. As each delicate flower,
plant, leaf vibrates with its distinct en-
ergy, she in turn is  energized and
inspired to capture their vitality with
her brush.

Her encounters with her newly adopt-
ed Canadian landscape have given
birth to a profound appreciation of
the harmony and mystery that lies
within nature. The power that lies
within these natural forms encourag-
es her as an artist to seek beyond the
visible and try to bring to the surface
nature’s inner beauty and force. Wonder
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Meglepő lehet Rita művészi vonzódása a levelek iránt. Minden egyes levél sajátságos ritmusos tánca felkelti érdeklődését, és
izgalomba hozza alkotó fantáziáját.

A törékeny kis virágok, növények vagy levelek egyedi vibrálása a természetben felvillanyozza és inspirálja, hogy ecsetjével és
színeivel megörökítse őket. Rita találkozása a harmóniát és rejtélyt őrző kanadai természeti tájjal felkeltette érdeklődését.

Az erő, ami ebben a tájban él arra ösztönzi a művésznőt, hogy mélyebbre lásson a puszta érzékelhetőnél, hogy műveiben
felszínre hozza a természet belső szépségét és életerejét.

Hope Life Cycle
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JULIUS MAROSAN  (1925-2003)
Julius Marosan studied at the Academy of Fine Arts in Budapest under the renowned artist Vilmos
Aba Novak. He came to Canada in 1958. His work can be found in the Fine Arts Museum and the
City Museum of Budapest; the City of Vienna collection; The Hague; the Chiltern Gallery in London,
United Kingdom; the Medal Museum in Brussels; the Art Gallery of Toronto and the National Gallery
of Canada, among others.

1958 Auto Pt. Botar
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Művészeti tanulmányait a budapesti Szépművészeti
Főiskolán folytatta a világhirű   Aba Novák Vilmos
keze alatt. 1958-ban Kanadában telepedett le.

Festményei megtalálhatók a budapesti Szépművészeti Múzeum
ban, Bécs városi gyüjteményében, Hágában, a Chiltern
Galériában,  Londonban az Egyesült Királyságban, Medal
Múzeumban, Brüszelben, a Toronto Városi Galériában és Kanada
Nemzeti Galériájában.

Stalin

1957
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ELIZABETH MEREI                                                                           www.elizabethmerei.com

Hungarian born artist, Elizabeth has
been exhibiting her work since 1984.
Her birthplace of  Szombathely, a
city with a 2,000 year old history,
made a lifelong impression on her.

In 1979, she carved her first sculpture
in stone, which became her ultimate
form of expression. Carving directly
into natural stone, working with its
imperfections and sudden temper
became an ongoing challenge.

Elizabeth, a self-taught artist has a keen interest in the beau-
ty, spirit and harmony of the human form. She has exhibited
widely, with shows in Canada, the United States and
abroad. In 2012 she was invited to return to her hometown
for a solo exhibit titled “A Passion for Stone” at the Iseum
Savariense Museum.

Cabare
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Magyarországon született művész 1972ben költözött Torontóba. Szombathelyen nőtt fel, mely város 2000 éves történelme mély
hatást keltett benne. Autodidakta, 1979-ben alkotta első kőszobrát, ami azóta is legjellemzőbb kifejezési eszköze. Modell és
makettek nélkül közvetlenül farag a kőbe, felhasználva annak egyéniségét, hibáit és temperamentumát. Munkái kihozzák az
emberi forma szépségét, lelkét és harmóniáját. Absztrakt és klasszikus formában a nyers és a kifinomított felületek drámája mély
érzékiséget fejez ki.  Kanadában, az Egyesült Államokban és a tengerentúlon állított ki. 2012ben hazatért szülővárosa
meghívására „Kőbe Zárt Szenvedély” című kiállításával az Iseum Savariense Múzeumban.

Victoria La Femme
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GABOR MEZEI www.gallerygabor.com   www.thegaga.ca

Gabor Paul Mezei was born in Hungary and immigrated to Canada in 1965. He is the owner of
Gallery Gabor Limited in Toronto. He is a painter who works in many different styles and media
covering themes from figurative to landscape to city scenes and abstracts. He has studied in
Hungary, England and Canada.

He has taught watercolour and drawing in several art schools in Toronto and Southampton,
Ontario. He has also led art appreciation classes for several years and continues to give private art
lessons. He has won several art awards and has been a member of art societies.
His work is in several public and hundreds of private collections.

Presently he paints and draws in his studio
located in Toronto's historic Mirvish Village.
He has collected art for 40 years from
Canadian and international artists and
presently he is selling and donating this
inventory to individuals and institutions.

Bridge in Prague

www.gallerygabor.com
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Mezei Gábor nem csak tulajdonosa a Torontóban jól ismert Gábor Galériának, hanem stílusban és témában is sokoldalú
festőművész. Művészeti tanulmányait Magyarországon kezdte, majd Angliában és Kanadában folytatta. Később néhány
évig rajzot, festészetet és szépművészetet tanított Ontarióban, Torontóban és Southamptonban.

Több művészegyesület tagja. Munkái, melyekkel számos díjat nyert, megtalálhatók egyéni és állami gyűjteményekben.
Torontói stúdiójában dolgozik, és a nevezetes Mirvish Villageben (a Bloor és a Bathurst környékén) tanít festészetet. Negyven
éve foglalkozik kanadai és nemzetközileg ismert művészek munkájának gyűjtésével. Jelenleg gyűjteményét elkezdte
kiárulni és odaadományozni úgy egyéneknek, mint intézményeknek.

Multicoloured Nude Blue Nude

www.gallerygabor.com
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ZSUZSA MONOSTORY www.zsuzsamonostory.com

Zsuzsa was born in Hungary. She received her
diploma in biology at ELTE University in Budapest.
She came to Canada with her family in 1989, and
worked in Mount Sinai Hospital Research Institute
until 1997, when she became a full time ceramic
sculptor.

Due to her strong tie to biology, her inspiration
comes from nature, human and animal forms and
behaviour. She strives to bring the gestures of
human connections and relationships to life in her
narrative pieces.

As a biologist, environmental issues are close to
her heart, and becoming a sculptor made it easier to express these issues
in a direct, three-dimensional way.

Zsuzsa’s  sculptures can be found in private and permanent collections  in
North America and Europe.

Zsuzsa says “It is gratifying to finish a piece that reflects my thoughts and
it is even more satisfying to share it with an appreciative viewer.”

Mistress of Gardens
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Magyarországon született, biológus diplomáját az Eötvös  Loránt Tudomány Egyetemen szerezte.1989 ben jött családjával
Kanadába. Tiz évet dolgozott a torontói Mount Sinai kórház kutató intézetében mielőtt elkezdte szobrászati pályafutását. Szoros
kötődése a biológiához meghatározza témaválasztását, amely leginkább a természet, az emberek és állatok viselkedése és
az egymáshoz való viszonyuk köré összpontosul. A természetvédelemben felmerülő egyre aggasztóbb problémák mindig
komolyan foglalkoztatták.

Ezen érzések kifejezése a kerámia szobrok megalkotásával egy közvetlenebb, három dimenziós utat nyit meg számára. Munkái
megtalálhatók számos magán és közösségi gyüjteményben Észak Amerikában és Európában egyaránt. Zsuzsa szerint egy a
gondolatokat tükröző szobor megalkotásánál csak az a felemelőbb érzés, amikor ennek a munkának a megtekintese
megértésre talál a nézőközönségben.

Caretakers Jester
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ELIZABETH NADASDY-RAJOTTE

The Hungarian born Elizabeth née
Nádasdy is known by her artistic
name Örzse. She studied water-
colour from 1952 to 1956 at the State
Art School of Budapest. She came
to Toronto in 1957 where she cur-
rently lives and works.

Water colour is her favourite genre
but she also works in oil, acrylic and
mixed media. Her subjects range
from tranquil landscapes to flowery
canvases. She is a member of the
Toronto Water Colour Society. She
has participated in several juried
shows and group exhibitions.

Blue Pot

Blue Pot
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Still Life

A magyar származású Elizabeth Nádasdyt művész nevén
általában Örzsének ismerik.  Akvarelt festészetet tanult 1952 -
1956 között az Állami Művészeti Iskolában Budapesten.

Torontóba 1957-ben érkezett, ahol jelenleg is él és dolgozik.
Akvarell a kedvenc műfaja, de fest olajjal, akrillal és vegyes
technikával is.

Kedvenc témái közé taroznak a nyugodt tájképek  és színes
virágos csendéletek.

Tagja a Toronto Water Colour Clubnak és részt vesz  számos
zsűrizett bemutatón és csoportos kiállításon.

Poppies
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EDWARD NAGY
Edward Nagy was born in Toronto, Canada.  He graduated from the Ontario College of Art in 1984 and
received his diploma in Fine Arts as a draftsman, painter and sculptor.

He is a member of numerous Hungarian, American and Canadian art associations including  HuVac,
OSA, CSPWC, MASC.  He has had solo exhibitions in Toronto, Budapest and Kecskemet and has
participated in many group exhibitions in  Hungary, Canada and the USA.  His paintings can be found
in provincial, corporate and private collections. Edward Nagy’s art works are greatly influenced by his
Hungarian background and his love for Hungary’s landscape.

Field View of Badacsony
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Edward Kanadában született, magyar emigránsok leszármazottjaként. Az ontárioi Képzőművészeti Főiskola festő és szobrász
szakán 1984-ben kapott diplomát. Azóta több magyar, amerikai és kanadai művészeti társaságnak a tagja, Ontario Művészeti
Társaságnak, a Kanadai Vízfestők Társaságának, a Kanadai Érem Művészek Társaságának és a HuVACnak.

Egyéni kiállításai voltak Torontóban, Budapesten a Kanadai Követségen, Kecskeméten a Ráday Múzeumban.

Csoportos kiállításokon vett részt,  többek között Kecskeméten,  Budapesten,  New Yorkban,  Ottawában, Halifaxban,
Vancouverben,  Calgaryban és  Torontóban.  Alkotásai magán, állami és vállalati gyűjteményekben találhatók meg.

Művei között többfajta  stílus jellemző, figurális rajzoktól kezdve tájfestményekig, absztrakt és szürrealista témákig. Művészetére
hatással van magyar származása, a természet és a magyar táj szeretete.

Hay Rolls Presshouse
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TIBOR NYILASI                                                                                                www.nyilasiart.com

Tibor Nyilasi spends his days inspired by people. Nyilasi has thousands of figurative line drawings waiting
to be turned into compositions. He loves to sketch people rushing to and from their destinations with a
collage-style, anatomically conscious, changing line. It is impossible to tire of colours and shapes: the
foundation of creativity.

Tibor Nyilasi was born in the village of Kesztölc, Komárom-Esztergom County, Hungary. He completed
his elementary studies in Kesztölc, and moved on to trade schools in Csepel and Esztergom. Nyilasi was
a refugee and immigrated to Canada in 1956 at the age of twenty. He completed an AOCAD degree
at the Ontario College of Art and Design and teachers' college at the University of Toronto. He learned
how to create mosaics and stained glass windows in Munich, Germany.

Dancers’ Web
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Amikor elkapja az alkotás vágya, az emberek társaságát keresi. Szeret közöttük lenni és vázlatrajzok sokaságát késziteni.
Ezernyi rajz vár feldolgozásra. A rohanó élet színpada kollázsszerűen dimenziókban zajlik és változik s a vonal, szín és forma
megunhatatlan lelke kiviláglik, megszületik az alkotás.

A Komárom-Esztergom megyei Kesztölc községben született ahol alpfokú iskoláit végezte. Ipari iskolát Csepelen és Esztergom-
ban, művészképzést Torontóban az Ontario College of Art and Design festészeti szakán; pedagogiát a torontoi egyetemen
végzett. Nyaranként, mozaik tervezést és kivitelezést tanult Münchenben.

Egyéni kiállításai Kanadában, Magyarországon, Franciaországban és Szlovakiában voltak. 1979től a Kanadai Vízfestők
Egyesületének  tagja. 1987-ben az esztergomi  Balassi Bálint Múzeumban a kanadai kormány támogatásával rendezték meg
legjelentősebb hazai tárlatát.

Streets of RomeUnfolding Rhythms
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DORA DE PEDERY-HUNT (1913 - 2008)             www.doradepederyhunt.ca

Dora was born in Budapest, Hungary. After finishing her academic studies she took a six year course in
sculpture and design at the Royal School of Applied Art in Budapest. She immigrated to Canada in
1948, settled in Toronto where she lived and worked. In addition to other numerous activities like
teaching, lecturing and writing about medals her main interest was still sculpture. However medal
designing which she studied in Budapest had became her major occupation. In 1992 the Royal
Canadian Mint commissioned her to design a model, a profile of Queen Elizabeth II for use on all
Canadian coins. The first Canadian “Olympic” $ 100 gold coin and the $100 gold “Peace”coin were
also designed by her. She was the official delegate of F.I.D.E.M. the International Federation of Medallic
Art. Among all the honours and awards are the Order of Canada, the Order of Ontario and her third
Honorary Doctorate.

Canadian one dollar coin - 1990Queen Elizabeth II
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Matyas Hencz Pearl McCarthy

Budapesten született 1913 ban. Érettségi után a Budapesti Iparművészeti Főiskola szakosztályán diplomát szerzett. 1948 óta
Kanadában, Torontoban élt. A szobrászat mellett ékszereket és főleg modern érméket alkotott. A kanadai pénzverde megbi
zásából az összes kanadai pénzegységre Ő mintázta meg II Erzsébet királynő képmását. Az első olympiai száz dolláros arany
érmet és a szintén száz dolláros arany Béke érmeket is Ő tervezte. Ezek tartoznak legismertebb munkái közé. Ugyancsak  a
Nemzetközi Érem Egyesületek hivatalos megbizottja volt, kétévente kiállitásokat rendezett Európa különböző fővárosaiban. A
kanadai kormány több, igen magas kitüntetésben  részesitette és az egyetemeken három diszdoktorátussal tisztelték meg.
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EMMA PERLAKY www.emmaperlaky.com

As a mother, grandmother, mathematician,
computer scientist and the founder and CEO of
Integral Group Inc. my life is filled with love,
logic, order and stress.  I started carving and
sculpting in 1996, as a way to relax and have
continued to enjoy it since. I am not a profes-
sional artist, but there is a strong internal force
that keeps me going.

Study in clay
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Édesanya és nagymama vagyok, matematikusként számítógépes
rendszereket fejlesztettem, majd megalapítottam és ma is résztveszek
az Integral Group vállalat irányításában.

Mindezek következményeképpen az életemet a
szeretet, a logika, a rendszer melett a feszültség tölti be.
1996-ban úgy döntöttem, hogy nyugtató helyett
fafaragással és szobrászattal kezdek foglalkozni.

Ez a tevékenység egyik kedvenc elfoglaltságom lett
ami még a mai napig is örömöt okoz, és egy belső erő
visszafoghatatlanul irányítja alkotásaimat.

“Event Horizon” Homage to Victor Vasarely II.

Shadows
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NORI PETER (1935 -  2009)

Recognized as one of Canada’s foremost painters, Nori
Peter devoted her time and talent to the depiction of
native life – primarily the life of the Inuit of the Canadian
Arctic. Her great insight into Inuit life and her keen sense of
respect and admiration for these native Canadians is
amply evidenced in her lovingly realized portraits of these
strong yet gentle people.

Nori studied at the Academy of Fine Arts in Budapest
where she developed her natural talent to the highest
perfection. Immigrating to Canada in 1957, she resided
north of Peterborough, Ontario on an Ojibwa Indian re-
serve, where she devoted her time to her many artistic
talents.

Anticipation

Cat’s Cradle

Northern Lullaby
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Inuit Children

Elismerten Kanada egyik legkiválóbb festőművésze, Nóri Péter, idejét és tehetségét az őslakók, elsősorban Kanada északi
sarkvidékén élő inuit nép életének ábrázolására szentelte. Az inuit nép életmódjának alapos ismerete, a kanadai őslakók iránti
csodálat, tisztelet és szeretet sugárzik portréképeiből, melyeket ezekről az erős és nemeslelkú emberekről alkotott.

Péter Nóri a Budapesti Képzőmúvészeti Főiskolán tanult, tehetségét ott fejlesztette a legmagasabb fokú tökéletességre.
1957 ben vándorolt be Kanadába és nem sokkal ezután Ontarió tartományban Peterboroughtól északra egy Ojibwa indián
rezervátumban élt, ahol legtöbb idejét művészi munkájának szentelte.  2009-ben hunyt el.
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ANDREA POTTYONDY  www.artarage.com

Born and raised in Quebec, she lived in Yukon (1984-1988) and presently resides in beautiful Nova
Scotia. Her  artwork has been purchased by the Nova Scotia Art Bank (2009), is featured in Nova
Scotia’s Contemporary Artists Volume II  (2010),  International Women Celebrate,  (2011), Arabella
Magazine Spring (2013) and achieved first place standing in the American Art Awards (2013).

She is an elected member of the prestigious Society of Canadian Artists, Visual Arts Nova Scotia and
docent at the Art Gallery of Nova Scotia.  Her mixed media artworks reflect the potential she sees in
common bits and pieces of everyday life.

Dharavi: The Used, Refused & Recycled
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Quebec tartományban született, négy évig élt Yukonban  és jelenleg a gyönyörű szép Nova Scotiaban van otthona.
Képzőművészeti munkáit bemutatja a Nova Scotiai Art Bankban, szerepel a Nova Scotiai Kortárs Művészeti könyveiben, a
International Women Celebrateben, az Arabelle Magazinban és első helyezést kapott az American Art Awards –ban 2013
ban.

Választott tagja a rangos Society of Canadian Artists művészeti
klubnak, a Visual Art Nova Scotiának és docens a Nova Scotia
Művészeti Galériában.

Vegyes technikával készitett művei visszatükrözik a mindennapi
életben található apró jelenségek lényegét.

Dreams of Lilacs with Hugo Shore Birds Five
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STEPHEN PROSENYAK
Steve Prosenyak was born in Totszentmarton, Hungary and immigrated to Temiscaming, Quebec,
Canada in 1934. The beautiful rugged countryside and clear lakes would influence his future paintings.
He and his wife, Eleanor moved to Quebec City and experienced a “painter’s paradise” in the
surrounding Laurentian Mountains, Charlevoix and Baie St Paul areas.  There, Steve studied painting with
Mary Varley, Henry Thibault and Maurice Lebon.

In Toronto, Steve joined the Willowdale Group of Artists and exhibited at the CNE, Aurora, The Civic
Centre, The Links Gallery and The Living Arts Centre.

Steve also exhibited at the Hungarian
Canadian Artists’ show celebrating
Hungary’s Millennium and again at
the HuVAC show in Budapest, Mis-
kolc, Debrecen and Szekesfehervar,
Hungary.

Steve enjoys painting winter scenes;
maple sugar shacks, vintage build-
ings and landscapes.

Several of his paintings are in private
collections in Quebec City, Ottawa,
New Brunswick, Ohio, New York,
Michigan, London, Germany and
Hungary.

Chicoutimi Rivers
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A magyarországi Tótszentmártonban született, 1934-ben emigrált Kanadába, a québec-i Temiscamingba.

A fenségesen zord vidék és a tiszta tavak nagy hatással voltak későbbi festményeire.  Feleségével, Eleanorral Québec Citybe
költöztek, ahol igazi „festőparadicsomra” találtak a környező Laurenciaihegységben, valamint Charlevoix és Baie St. Paul
városok környékén. Québec Cityben Mary Varley, Henry Thibault és Maurice Lebon voltak a mesterei.

Torontóban csatlakozott a Willowdale Művészcsoporthoz, és a képei kiállításra kerültek a CNEben, Aurorában, a Civic
Centreben, a Links Galériában és a Living Arts Centre-ben.

Festményei  láthatóak voltak a kanadai magyar művészek kiállításán, amelyet Magyarország ezeréves fennállásának
tiszteletére rendeztek, valamint a budapesti, a miskolci, a debreceni és a székesfehérvári HuVAC kiállításon.

Kedvenc témái a téli pillanatok, a „juharcukros kunyhók”, a régi épületek és a tájképek. Számos festménye magán-
gyűjteményekben van Québec Cityben, Ottawában, New Brunswickben, Ohióban, New Yorkban, Michiganben, Londonban,
Németországban és Magyarországon.

Hidden Valley La Cabane a Sucre
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MARIA H. SARKANY

Maria H. Sarkany SCA is an elected member of the Society of Canadian Artists. She was
born and educated in Europe (Transylvania).
Maria graduated from the Faculty of Textiles at the School of Fine Arts in Marosvasarhely.
She is the winner of the 1999 The Royal Canadian Mint contest.
Maria has had numerous solo, juried and group exhibitions throughout North America and
Europe.
Her award-winning paintings and graphics are displayed in corporate and private collec-
tions on three continents.

Ribfest
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Confidence

Mária H. Sárkány SCA választott tagja a Society of
Canadian Artists nevű rangos művészeti egyesületnek.
Erdélyi születésű,  a Marosvásárhelyi Képzőművészeti
Líceum Textil szakán végzett.

1999-ben a Kanadai Királyi Pénzverde pályázatának
nyertese.   Mária több önálló, zsűrizett és csoportos
kiállításon vett részt Észak Amerikában és Európában.
Nyertes festményei és grafikái vállalatok és privát
gyűjteményekben három kontinensen megtalálhatók.

Edge of the Escarpment
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GABOR SCHULTZ www.gaborschultz.com

Gabor has a life-long passion for the fine arts and creating aesthetically pleasing environments. He
was nine years old when he was selected for a special arts program at the Hungarian National
Gallery for talented children. In high school, he studied drawing and painting. Since 2010 he
frequently exhibits in Toronto. He held solo shows at the Gladstone Hotel and Montgomery’s Inn,
and participated in group shows held at the Joseph D. Carrier Art Gallery Columbus Centre,
Todmorden Mills Art Gallery, Neilson Park Creative Centre, Pearl Company Art Gallery in Hamilton.
Gabor works primarily in acrylic on canvas. His main  area of specialty is
Canadian landscape scenes. Gabor's strong sense of color is evident in all his art and especially
in his modern abstract paintings.

With art collections in Canada, USA and Europe he is a contemporary Canadian artist with
an international presence.

Singing Poppies Birch Forest
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Gábor egyik életre szóló szenvedélye a  képzőművészet és az esztétikus környezet megteremtése. Már 9 évesen kiválasztották
a Magyar Nemzeti Galéria tehetséges gyerekek művészeti programjába.

Később a középiskolában rajzot és festészetet tanult. 2010től rendszeresen kiállít Torontóban. Egyéni kiállításokat rendezett
többek kö-zött a Gladstone Hotel és a Montgomery’s Inn-ben.

Részt vett csoportos kiállítá-
sokon a Joseph D. Carrier
Art Gallery Columbus Cen-
tre-ben, Todmorden Mills Art
Gallery-ban, Neilson Park
Creative Centre-ben és a
hamiltoni Pearl Company
Art Gallery-ban.

Gábor alkotásai általában
akril festékkel készülnek
vászonra és elsősorban Kan-
adai tájkepeket ábrázol-
nak. A művész erős
színérzéke, különösen a
modern absztrakt alkotásai
esetén nyilvánvaló.

Művei számos magán
gyűjteményben megtalál
hatók Europában, USA-ban
és Kanadában.

Fall in Love
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KATI SIKLOS    www.katisiklos.com

Kati Siklos was born in Budapest, Hungary and completed her studies at the Budapest Fine Art School.
She left the country during the 1956 revolution and immigrated to Canada. Her professional career as
a lithographer started in Montreal. At the  same time she  kept up her art studies and took part in
exhibitions.

In 1973 she moved to Toronto with her family. After her children left for university she was able to devote
more time to her painting and through the years had many successful exhibitions in various galleries in
Toronto and in Muskoka. In 2008 she joined HuVAC. She lives in Toronto and loves to spend time at her
Muskoka cottage where she finds inspiration in the vivid Canadian colours.

Icebergs
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Budapesten született és tanulmányait a Képzömüvészeti Gimnáziumban végezte.   Magyarországot az 1956-os forradalom
után hagyta el és Kanadába imigrált.   Montrealban litográfiával foglalkozott, miközben folytatta képzömüvészeti tanul-
mányait és több kiállitáson vett részt.  1973-ban költözött családjával Torontóba.  Miután gyermekei egyetemre mentek, több
idöt tudott forditani festészetre és az évek folyamán sikeressen mutatta be képeit torontói és muskokai galériákban.  2008-ban
csatlakozott a HuVAC-hoz.

Kati Torontóban él, de kedvenc helye Muskokában van, ahol a kanadai táj és az élénk szinek inspirálják képeit.

Rooftops Sopron



Page 102

Nave

ÁGNES SIMÁNDI www.simandiagnes.com

Ágnes is a poet, theologian, iconographer. She was educated in Hungary at Pázmány Péter Theologi-
cal Academy (1978--1983) and Trinity College, Canada ( Master of Divinity,1991). Ágnes’s career is in
writing and journalism: producer at Hungarian Radio Program (CHIN 1989-1995) and Independent
Hungarian Radio (AM 530, 2001-2004). She published eight books of poetry and numerous articles,
essays and poems in newspapers, magazines and anthologies in Hungary and Canada.  From 2003 to
the present she is a columnist for the  newspaper, Hungarian Life .

Ágnes as a theology student started being interested in iconography which is the Byzantine rite’s
spiritual and artistic expression. Her major work is “The Iconostasis” for St. Michael’s Hungarian Greek
Catholic Church of Hamilton, Ontario (1996). She studied icon painting with  private masters.

Currently she is an advanced student at Alexei Mezentsev’s Studio. Ágnes believes that „to write an icon” is a unique form of
meditation, which brings the iconographer into intimate contact with the spiritual world.

Thetokos (Mother of God) St. George
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Költő, teológus, ikonográfus. 1978-1983 Pázmány Péter
Rk. Hittudományi Akadémián teológiát hallgatott,
majd 1991-ben szerezte meg a Master of Divinity foko-
zatot szintén teológiából a torontói egyetemen, a
Trinity College-ben.

1989től 1995ig a torontói Magyar Rádió műsorvezető
szerkesztője volt. 2001től 2004ig a Független Magyar
Rádió munkatársaként dolgozott.

2003-tól a kanadai Magyar Élet hetilap munkatársa.
Számtalan cikk, és írása mellett 8 önálló verseskötete
jelent meg.

Teológiai tanulmányai során fedezte fel a
képzőművészeti értéken felül az ikonokban rejlő spiri
tuális mélységet.

Vallja, hogy az „ikonírás” egyedi és különleges formája
a meditációnak, mely intim kapcsolatba hozza az ikon
készítőjét a spirituális világgal.

Eddigi legnagyobb munkája a hamiltoni Szent Mihály
Görögkatolikus Templom 10 ikonból álló ikonosztáza
(1996).

Jelenleg Alexei Mezentsev stúdiójában fejleszti
tovább ikonográfiai tudását.

Archangel Gabriel
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CHARLES STAFFER  (1929 - 2009)

Charles was born in Budapest, Hungary, where he
graduated as an architect. Later he studied Chinese
brush painting in Korea and in China and had an
exhibition in Pyongyang in 1955.  He immigrated to
Canada in 1957 and took a position with the T.Eaton
Company where he designed and created artworks
and murals. He created a large exterior mural for the
Don Mills Eaton’s store in 1962.

In 1974 he joined the Ontario Government Services
and designed special projects, presentations and
artworks. He received a “Recognition of Excellence“
award in 1992. He also won a bronze medal from the
Sculptors Society of Canada in the same year.

From 1993 he pursued his interest in wildlife paintings
using mainly watercolour and pastel.

Baby Bear

Oliver
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Bald Eagle Demon and the Last Dodo Bird

Károly Budapesten született, tanult és végzett mint épitészmérnök. Két évig Koreában és Kinában  dolgozott, és itt elsajátitotta
a kinai ecsetfestés technikáját, majd kiállitást rendezett Pyongyangban 1955 ben. Két évvel később Kanadába vándorolt ahol
munkát vállalt a T.Eaton üzleti vállalatnál mint tervező és festő.  Egy hatalmas külső falfestményt készitett a Don Mills vásárlóköz
pont részére 1962 ben.

1974 ben az Ontario Government Servicenél dolgozott mint különleges project tervező művész.  Kiváló munkájáért 1992ben
elismerést kapott az államtól majd a Kanadai Szobrászok Egyesülete bronz éremmel tüntette ki. 1993 óta minden érdeklődése
az állatvilág festésére összpontosult, ezeket a munkáit pastellal és vizfestéssel készitette. 2009-ben halt meg.
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LORANT LEVENTE SZABO
Lorant was born in 1968 and moved to Toronto, Canada  in 1997.

He learned the basics of photography in his high school years from a seasoned artist and soon after
he started developing  black and white pictures with his own equipment.

After his university years in Budapest his career moved in a different direction. In the early 2000's he
started traveling extensively and then returned to photography - this time with digital colour photos
printed on large canvas. He likes to take city and landscape snapshots with unique colours and
impressions.

Ocean
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Lóránt 1968-ban született,    1997-ben költözött
Torontóba. Gimnáziumi évei alatt sajátította el a
fényképészet alapjait, utána saját felszerelésével
hívta elő és nagyította feketefehér felvételeit.

Budapesti felsőfokú tanulmányai után karrierje más irányba
fordult és alábbhagyott a fotózással.

2000 után rendszeres és gyakori utazásai során újból fényké-
pezni kezdett – ezúttal digitális, színes képeit nagyméretű
vászonra nyomtatva. Különösen kedveli az egyedi színvilágú,
hatású városi és természeti pillanatfelvételeket.

New York

Cafe in Porto
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TIBOR SZAKACZKI                                                                                    www.tiborart.com

Tibor Szakaczki has three main goals in art: to paint constantly, to paint beautiful works of
art and to paint a masterpiece.  Not an easy task, but one that he looks forward to every
day.  Through hard work, experiments, mistakes and successes, Tibor plans to fulfill these
goals.

His journey of drawing and painting
started as a small child.   During his
youth, thousands of hours were spent
illustrating his favourite images in life.
Later, in his mid-twenties he graduated
from a design program and looked for-
ward to a career in that field.

Fine art painting, however, wooed his
heart until he could no longer ignore its
call.

In early 2014, Tibor made a “leap-of-
faith” to pursue painting as his full time
career.   With much early success, he
looks forward to attaining all his fine art
goals in the coming years.

Springtime Neighbourhood
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Tibor Szakaczkinak három fő célja van a művészetben: kitartóan, állandóan, gyönyörű képeket festeni és megteremteni a
mestermunkát.  Nem könnyű feladat, de olyan, amilyenre minden nap várakozással néz.  Kemény munkán keresztül,
kísérletezéssel, hibákkal és sikerekkel teli művészet ez. Kisgyermekkorában kezdett már rajzolni és festeni.  Fiatalon megszám
lálhatatlan órát eltöltött azzal, hogy az élet minden területéről készült kedvenc képeit bemutassa. Később, húszas éveiben
elvégzett egy művészetitervezői főiskolát, és ezen a vonalon szeretett volna érvényesülni.

Szívét azonban a szépművészeti festésre húzó vágy nyerte meg, s Tibor megtette a nagy ugrást: 2014 elején elhatározta,
hogy a szépművészeti festést választja, mint élethivatást.  Korábbi sikereinek tudatában várakozással néz a jövőbe, hogy
szépművészeti terveit megvalósíthassa.

Tree Cluster Cozy Homes in Bolton
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ROSE SZASZ

Ceramist, sculptor and watercolorist, Rose Szasz began her
studies at the Artistic Grammar School of Budapest and con-
tinued later at Concordia University, Montreal. She completed
her studies at the Instituto Allende, University of Guanajuato,
Mexico with honours (Summa cum Laude).

Scholarships and Awards
1966 - 1 year scholarship awarded by the Montreal Museum
Art School (studied with Arthur Lismer)
1988 - Award of Excellence from the Canadian Guild of Craft
2014 - Silver medal given by The Canadian Watercolor Society
(Que.)

To date Rose Szasz has had six solo shows and has participated
in 64 group shows.

White Rhino
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Keramikus, szobrász és akvarellfestő Rózsa Szász, a Képző és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett. A középiskola elvégzése
után egy évet töltött a szülővárosában, Pécsett, ahol a Zsolnay porcelángyárban dolgozott, mint porcelánfestő. Ezután az Eötvös
Lóránt Tudományegyetemen folytatta tanulmányait az újságíró szakon. Az 1956-os forradalom alatt megszakította tanulmányait,
és mint nagyon sok egyetemista, kivándorolt Montreálba, ahol beiratkozott és sikeresen elvégezte a Concordia Egyetemet.

A Montreal Museum of Fine Arts kurzusában Arthur Lismertől vett stúdiógyakorlatot, és egyévi ösztöndíjat szerzett. Megragadott
minden alkalmat arra, hogy szakmai tudását fejlessze. Tanult Rex Brant AWS nyári előadásain akvarell technikát, később
Vancouverben kerámia technológiát tanult. Az Instituto Allendebe (University of Guanajuato Mexico) kerámia szakon végzett
MFA Summa cum Laude kitüntetéssel. Szász Rózsa kerámiáinak humorával és tematikájával az állatok vagy a mitológiai, mesebeli
alakok létét vizsgálja az emberi társadalomban.

Small Dragon Friendly Beast
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KINGA SZÉKELY-FLYNN
Kinga Székely was born in Szatmárnémeti, Transylvania, and grew up in communist Romania.  She
lived in Budapest, Hungary for three years. She currently lives in Toronto, Canada.

Kinga studied at the Faculty of Fine Arts at the University of Waterloo. She completed a studio
specialization with focus on printmaking.  She is a teacher as well as the  principal of the Arany János
Hungarian School in Toronto.

She travelled around the world, immersing herself in various cultures. She actively researched
traditions, mythology, music and the folklore of several cultures. Her roots brought her back to the
rich world of Eastern European folktales and folksongs.  Kinga Székely’s creative imagery is based on
illustrations of Hungarian folkloric themes.

She is a proud mom, currently focusing on writing children's
books for her little ones. She recently wrote and illustrated
“Slimy the Snail” and is exploring further themes for children.

Slimy and the Moon Hush Peacock
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Erdélyben született, Szatmárnémetiben.  Népdalos kukorica szedések élményeivel élte meg a kommunizmust Romániában.
1989-ben, a forradalom kitörésének napján, hagyta el az országot. “Ha a kabátotokat kérik, adjátok oda azt is, csak jussatok
át” - ezekkel a szavakkal bízták rá kissebb testvéreit a határátkelés előtt.   Három évet Budapesten töltött.  Jelenleg
Kanadában, Torontóban él. Kinga a Waterlooi Egyetem Képzőművészeti Szakán tanult Kanadában, studióban specializált
grafika szakosítással.  Jelenleg tanárnő és a torontói Arany János Magyar Iskola igazgatónője.

Kinga sok érdekes és egzotikus kultúrát ismert
meg világ körüli utazásai folyamán.  Különösen
érdekelték a különböző kultúrák hagyományai,
mitológiája, népzenéje, népmeséi.

Magyar  gyökereinek   köszönhetően a  kelet
európai, de főleg magyar népmesék, népdalok
világában érzi magát legjobban. Kinga a magyar
népi témákat eleveníti meg, népmeséket, nép-
dalokat és népi motívumokat fest.

Kinga büszke anyuka, jelenleg gyermekkönyvek
írásával és illusztrálásával szerez örömet kiscsiny
gyermekeinek.

“Guriga a csigabiga” című meséskönyve után
más gyermek témák megelevenítése van a
láthatáron.

Spring Time
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PAUL SZENTKUTHY (1920-2002)
Paul graduated with a Bachelor of Fine Arts from the University of Applied Arts in Budapest. Leaving
behind an oppressive Soviet regime, he settled in Sao Paolo, Brazil in 1948, established a successful
graphic arts agency and was a prolific and respected painter.

In 1962 he moved to Canada where he
continued to create both graphic and fine
art works, eventually devoting all his ener-
gy to the latter. He died in Toronto in 2002.

Paul's genius spanned three continents and six decades of com-
missions and exhibitions.  Some of his noteworthy accomplish-
ments were: “Prize Winner Exhibition” at Boston's Copley Gallery,
1988; “Salome” oil painting, first prize, Art Credo 90 Exhibition at St.
Joan of Arc Church in Toronto; invitation to the renowned Euro Art
Expo in Verona Italy, 1990; created the Romeo and Juliet art work
for the National Ballet Art Show in Toronto.

Little Louis
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Budapesten a Szépművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Az egyre erősödő Szovjet elnyomás elől elmenekült hazájából
és 1948ban Braziliában telepedett le, ahol grafikai irodát nyitott majd hamarosan elismert festő lett Sao Paoloban.

1962–ben Kanadába költözött ahol folytatta munkáját mint grafikus és festő, de később már csak a festéssel foglalkozott és
szerzett jelentős elismerést. 2002ben halt meg Torontóban.

Paul zseniális tehetsége háram kontinensen, közel hatvan év fáradhatatlan munkájáról tanuskodik. Kiemelkedőbb eredményei
közé tartozik, hogy Bostonban a Copley galériában 1988ban “Salome” cimű festménye első helyezést szerzett.

Részt vett az Art Credo 90 kiállitáson a St.John of Arc templomban Torontoban és meghivták a neves Euro Art Expo-ra
Veronába, Olaszorszagba. 1990 ben alkotta meg Romeo és Julia festményét a Kanadai Nemzeti Balett művészeti kiállitására.

The Refugees Susanna and the Elders
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EVA SZILAGYI-BELL

Eva Szilagyi was born in Budapest, Hungary and was raised in Toronto. She graduated from Humber
College and taught photography there for eleven years in the continuing education department. Eva
has spent twenty five years of her working life as a commercial industrial professional photographer.

She has been an active member of the Professional Photogra-
phers of Canada for twenty five years, becoming National Presi-
dent in 1995.

As a result of her untiring workmanship she was awarded the
Masters of Photographic Arts (MPA) in 1990 and today she enjoys
a lifetime membership.

Eva’s special interests include jogging, swimming, skiing, in-line
skating and flying.

Yellow Breeze
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Budapesten született, hat éves korától Torontóban nevelkedett.
Miután a Humber Collegeben elvégezte tanulmányait,
huszonöt éven keresztül dolgozott ipari és  kereskedelmi
vonalon, mint hivatásos fényképész. Közben a Humber College
oktatási osztályán  tanított fényképészetet több mint tíz éven
keresztül.

Aktív tagja volt Kanada Hivatásos Fényképészeinek  ahol
1995-ben elnöknek választották. Fáradhatatlan munkája
eredményeként a Master of Photographic Art kitüntetéssel,
később életre szóló tagsággal is jutalmazták.

Éva szabadidejét, érdeklődését és a sportok iránti szeretetét
az úszás, síelés, kocogás, korcsolyázás és repülés tölti ki.

Roses

Natures Gems
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ERIKA TAKÁCS                                                                                          www.erikatakacs.com

Sculptor Erika Takacs was born and raised in Transylvania. As a
child Erika spent many hours at her uncle’s woodcarving
studio which was a wonderful place providing  her with insight
about the creative process. Colourful stories fed and delighted
her developing imagination.

She immigrated to Canada as a young adult. While working in
office administration, Erika took courses in sculpture tech-
niques. Experiments with various materials led her to paper
pulp, which quickly became her material of choice. Her narra-
tive approach to figuration invites the viewer to experience her
sculptures primarily through emotions, but she does not hesitate
to engage and even challenge one’s  intellect  at the same
time.

Erika held her first solo exhibition in 2013. She regularly partici-
pates in juried and group shows in the Greater Toronto area
and has received  awards for her sculptures.

Determination
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Erika erdélyi származású szobrász. Gyermekkora nyarait gyakran töltötte a Székelyföldön jól ismert fafaragó nagybátyja, Máthé
Ferenc  műhelyében. A műhely csodálatos hely volt, ahol sokat tanult a fafaragás csínjáról-bínjáról. Nagybátyja színes
mesékkel bűvölte el a gyerek ébredező képzeletvilágát.

Kanadába felnőttként érkezett. Miközben nappal irodai munkát végzett, esténként szobrászatot és kerámiát tanult.

Hosszas kísérletezés vezette el a papírmaséhoz, ami egyedi kifejezésmódhoz juttatta. Az emberi testet elsősorban narratív
szempontból ábrázolja. Arra buzdítja a nézőt, hogy érzelmi szemszögből közelítse meg alkotásait, de ugyanakkor céljai közé
tartozik a néző és mű közötti intellektuális párbeszéd, vagy éppen szembesítés is. Első egyéni kiállításat 2013ban volt.

Gyakran vesz részt a Torontó környékén rendezett különböző zsűrizett és csoportkiállításokon. Több szobrászati díjjal is jutalmazták.

Grandmother Evolution
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ROZÁLIA TÓTH
Rozália’s first attempts at painting started by
experimenting with leftover oil paints from her
father’s furniture shop, in a small village in
Transylvania.

Her artistic interest remained with her during
her schooling in civil engineering, and through
her handcraft in many different media.

Many years passed before she tried painting
again. In 1997, in  Toronto, inspired by  a XVII
century still life painting by Jakab Bogdan she
painted her first still life.

Rozália always admired the old masters, the play of light, and the
expression of moods in still objects. Her favourite themes are reminis-
cences of faraway landscapes of Transylvania, pieces of folk art trea-
sured by many generations, such as a painted vase or an embroidered
napkin.

She is inspired by the immense Canadian landscapes, the dramatic
changes of the seasons and the brevity of the beauty of one of the
many flowers that grow in her carefully tended garden. Rozália paints in
oil, acrylic and water colour.

Varadinum

Spirit Island
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The Pitcher from Vécke

A szentjobbi kisiskolás gyermek ceruzarajzaitól és
az apja asztalosműhelyében fellelhető olajfesték
maradékokkal festett első képektől egy hosszú
élet múlt el, míg Rozália újból elkezdett festeni.

1997-ben Torontóban megfestette Bogdán Jakab
XVII. századi festő „Virágcsendélet” c. műve
alapján első képét. Azóta rendszeresen fest.

Képeinek témája az erdélyi szépséges
népművészeti tárgyak, az otthoni és az újhaza
tájai, kertek, a pillanat adta fény és árnyék játéka
olaj-, akril- és akvarell képekben.

Erdélyországban, Szentjobbon született, iskolás
éveit Nagyváradon, egyetemi éveit Temesváron
töltötte. A temesvárii Műszaki Egyetem építészeti
karán diplomázott a hetvenes években.

Családjával 1990-ben immigrált Kanadába.
Amatőr, önképzett festőnek tartja magát.
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IRINGO VAJNA
Iringo, a painter and graphic artist, was born in Kovaszna, Transylvania.

She studied drawing and painting at the High School for the Arts and Crafts in Marosvasarhely,
Transylvania.

She obtained her degree in design  at the Budapest University of Arts and Crafts, and worked as a
designer for the next twenty years in Budapest. She has lived in Toronto since 1997.

She has been a member of the Hungarian Visual Artists of Canada since 2004 and has participated
in several private and group shows.

Georgian Bay
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Erdélyben, Kovásznán született. Festeni és rajzolni a marosvásárhelyi Képző és Zeneművészeti Gimnáziumban tanult, mesterei
Barabás és Nagy Pál voltak. 1978ban diplomát szerzett a Magyar Iparművészeti Egyetemen, majd 20 évig belsőépítészként
dolgozott Budapesten.1997től él Torontóban.

2004től aktív kiállító tagja a Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesületének. Számára a száműzetést és a magányt az újra
megtalált festészet teszi elviselhetővé.

Portrait The Valley
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GABRIELLA VEGVARI  www.lelkessen.com

Life is a journey, which has taken Gabriella from decades of creative expression through
music (she is a classically trained pianist and singer, and earned a Masters degree in
musicology) to new forms of creativity with glass and fibers.

Her entry into the world of visual arts began with a decision to take a course in stained
glass through a local college. This turned into a love for working with glass – primarily
stained glass, but fused glass and mosaics as well. A trip to Salt Spring Island, British
Columbia introduced her to the art of Saori  – a freestyle form of weaving, which
embraces a full palette of creativity through the use of fabrics, fibers and other natural or
man-made elements.

Although working with
glass and fibers may
seem diametrically op-
posed - one soft, the
other hard - both ma-
terials delight Gabriella
with the vibrancy of
colour and the rhythm
of creating a whole
from many parts. Of
course, she really
hasn't abandoned
music; it's just that glass
has become her new
forte and fiber her new
pianissimo.
.

Shattered Cat on the Moon
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My Blue Heart

Az élet olyan utazás, amely évtizedeken keresztül vezette
Gabriella alkotókészségét a zene mellett új formákat keresve
és anyagokat megismerve a képzőművészeti alkotás irányá
ba. Klasszikus zongorista és énekesként felsőfokú képzettsége
van.

Belépése a képzőművészet világába viszonylag új keletű dön
tés volt, főiskolai tanulmányai során szerelmesedett bele az
üveg művészeti alkalmazásába. Elsősorban az ólom és az
olvasztott üveg, valamint a mozaikalkalmazás érdekli.

Egy kirándulás alkalmával jutott el Salt Spring Islandra (British
Columbia), ahol bevezetést kapott a Saori művészetbe. A
Saori művészet szabad stílusú formája a szövésnek, ami kiterjed
a szövetek, rostok és más természetes vagy mesterséges
szövőanyagok felhasználására,   azoknak teljes színskáláját
alkalmazva a művészi alkotásokban.

Dolgozni üveggel és szövéssel talán ellentétesnek tűnhet, de
mindkét anyag elbűvöli Gabriellát élénk színeivel és rit-
musával, hogy megalkothassa művei teljességét számtalan
apró rész segítségével. Természetesen nem hagyta el a zenét
sem, csak úgy gondolja, hogy az üveg lett az ő szeretett
„fortéja”, míg a „pianissimót” a rostok halk szövése képezi.
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ISTVAN ZADORI

He started his career Hungary in 1985.     Later on, he
studied ceramic art in Greece and sculpture in Belgium.
Since 2005, he has been working in his own studio in
Toronto.

In his personal design and unique style he combines
modern art with centuries old artisan traditions. His work
is characterized by colourful and dramatic pots, made
on the pottery wheel.

He's a member of the Hungarian Visual Artists of Canada.

Pitcher
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Szakmai pályafutását Magyarországon kezdte 1985 ben. Később
kerámia készítést tanult Görögországban,   majd szobrászatot
Belgiumban.

2005 óta Torontoban a saját műhelyében dolgozik,  egyéni
tervezésű és kivitelezésű munkáiban ötvözi a modern kerámia
művészetet az évszázados kézműves hagyományokkal.
Jellemzőek a fazekaskorongon készült színes, mozgalmas
használati tárgyai.

2011 óta tagja a Kanadai Magyar Képzőművész Társaságnak.

Angels

Amphora
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ATTILA B. ZALANYI

Attila was born in 1936 in Budapest, Hungary. He has lived in Toronto since 1957.

He attended the High School of Fine and Applied Arts and the Academy of Fine Arts in Budapest. In
Toronto he studied at the Ontario College of Arts.

His teachers were Louis Szentivanyi, Joseph Barath,
Eugene Barcsai, George Pepper and Carl Schaefer.

He belongs to the Sumi-e Artists of Canada  and  HuVAC.

Artist’s Statement : “A ‘Work of Art’ must be the expres-
sion of the ‘Soul’, whereby the artist exposes his innermost
feelings . At the same time it must also be based on a
thorough technical knowledge.  I feel, that my work fulfills
these requirements!”

Sage
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Contemplating

Született 1936 ban, Budapesten; Torontóban él 1957 óta; Iskolái - “Képző és Iparművészeti Gimnázium”, “Képzőművészeti
Főiskola” Budapest, “Ontario College of Arts”  Toronto; Tanárai  Szentiványi Lajos, Baráth József, Barcsai Jenő, George
Pepper, Carl Schaefer, Tagságok – “Sumi-e Artists of Canada” és “HuVAC”.

A Művész Nyilatkozata: “A ‘Művészi Munka’ a ‘Lélekből’ kell hogy eredjen, ahol a művész feltárja a legmélyebb érzelmeit.

Ugyanakkor mindez egy mély technikai tudásra kell hogy épüljön.
Úgy érzem, hogy az én munkám megfelel e követelményeknek!”

Caledon Place
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CONTACTS
Kolos Balazs www.b2bkolos.com

Daniel Bede-Fazekas www.danimator-da-man.blogspot.ca

Andrew Benyei www.benyei.com

Jonathan Bolyki www.jonathanbolyki.com

Peter Cserhati www.petercserhati.com

Gabriella Horvath-Fisher www.gh-bronze.com

Leonora Husveti-Frenette www.lhf-art.com

Istvan Fujkin www.istvanfujkin.com

Joseph Nicolas Halmy www.halmi--heavy.com

Nandor Horthy www.nandorhorthy.com

Alex Husveti www.alexhusveti.com

Attila Keszei www.artterrastudio.com

Geza Kokai www.gezakokai.com

Balazs Kralovanszky www.facebook.com/kralovanszky.balazs

Leon Kushner www.leonkushnerart.blogspot.com

Istvan Lendvay www.lendvayoriginalart.com

Katalin Franciska Lowy www.lkfstudio.com

Elizabeth Merei www.elizabethmerei.com

Gabor Mezei www.gallerygabor.com
www.thegaga.ca

Zsuzsa Monostory www.zsuzsamonostory.com

Tibor Nyilasi www.nyilasiart.com

Dora de Pedery-Hunt www.doradepederyhunt.ca

 Emma Perlaky www.emmaperlaky.com

Andrea Pottyondy www.artarage.com

Gabor Schultz www.gaborschultz.com

 Kati Siklos www.katisiklos.com

Ágnes Simándi www.simandiagnes.com

 Tibor Szakarszky www.tiborart.com

 Erika Takacs www.erikatakacs.com

Gabrielle Vegvary www.lelkessen.com

Rita Horthy-Vindedzis www.ritavindedzis.com

www.zsuzsamonostory.com
www.simandiagnes.com
www.huvac.ca
www.huvac.ca
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Artists listed below can be contacted via the www.huvac.ca website:

Tibor Adam
Eva Szilagyi-Bell
Gabriella Benko
Erzsebet Buday
Eva Egers-Egerszegi
Eva Horthy
Priscilla Lakatos
Barbara Majthenyi
Rita Makai
Edward Nagy
Stephan Prosenyak
Elizebeth Nadasdy-Rajotte
Maria Sarkany
Lorant Levente Szabo
Rose Szasz
Kinga Szekely-Flynn
Rozália Tóth
Eva Horthy-Turkevitsch
Iringo Vajna
Istvan Zadori
Attila Zalanyi

www.zsuzsamonostory.com
www.simandiagnes.com
www.huvac.ca
www.huvac.ca
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