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Fábián Zoltán

0,1,1,
AVAGY TITKOS LÉGYOTT FIBONACCIVAL
„Életünk minden szála a Természethez,
a Világegyetemhez kötődik.”
Grandpierre Attila
0,1,1,2,3,5,8,13,21… És így tovább…
Ezt a számsort bárki folytathatná, aki kicsit is pallérozottabb a matematika világában. Aki meg nem, az ösztönösen hajlik rá, hogy
olyan vizuális egyensúlyt teremtsen maga köré, amit ezen sorozat
készséggel leír, kifejez. Nézzük csak meg a paraszti világ építészetét, a két ablak arányos elhelyezését az oromzaton, a helységek
beosztását, a ház, a kástu szél- és hosszirányú arányait.
Fogadni mernék rá, hogy mindegyik konvergál az aranymetszéshez, hiszen ez szemünknek a legkedvesebb és, mivel a népi
építészetben nem tervezett épületeket emeltek, hanem ösztönösen építkeztek, adekvát, hogy az építő akkor érezte késznek
munkáját, mikor az szemének leginkább tetsző formáját mutatta.
Fibonacci örülne.
Ezek az ő arányai, amennyiben – öntelt európaiként – elfogadjuk,
noha tudjuk, hogy az indiai Gopala és Hemacsandra 1150-ben,
a szanszkrit költészet ritmikáját kutatva megelőzte őt, bár kétségtelen, hogy az európaiak Fibonaccinak köszönhetik a számsor
megismerését, hiszen fenti két matematikustól függetlenül 1202ben ő is felfedezte azt. Híres könyvében a Liber abaciban egy
nyúlcsalád növekedésének példázatával publikálta is.
A 17. század elején Kepler is különféle természeti jelenségekkel
hozta kapcsolatba a számokat, teljes joggal, hiszen a szomszédos

Fibonacci-számok aránya az F1+n/Fn-hez, az aranymetszés értékéhez tart, a természet pedig, ahogyan azt látjuk, ezeket a számokat kedveli leginkább. Már a legősibb elem, a csillagok anyaga, a hidrogén, is ilyen, hiszen egy protonnal, egy elektronnal,
egy elektron héjjal, azon egy üres hellyel rendelkezik és három
formában fordul elő a természetben úgy mint: hidrogén, deutérium és trícium. De a liliom, a harangláb, a szarkaláb, a boglárka,
a körömvirág szirmai, a növények szárán lévő levelek előfordulása – a phyllotaxis – a hársfán, a szilen, a bükkön, mogyorón
mondhatnánk a végtelenségig, mind Fibonacci-arányok.
A fraktál-geometriában szintén ez az arányrendszer a meghatározó, kiváltképp a Fuchs- és Klein-csoportok esetében.
Az ananász pikkelyei, a napraforgó magjai, a málna szemei,
a nautilusz háza, de a galaxisok is ún. Fibonacci-spirálba rendeződnek.
Szándékosan említettem utolsóként a spirálokat, hiszen most erről kell beszélnünk, mert Nógrádi Kiss Magdolna egy csokorra
valóval kínál meg, hív sajátos világába bennünket ebben a katalógusban.
Tőle szokatlan, mégis a végletekig őszinte mikrovilág ez. Szokatlan, hiszen első sorban fekete-fehér, figurákat, ölelkező párokat,
vagy éppen egymástól elforduló alakokat sejtető tusképeiről,
ugyanezen vizuális közlést színesben is megfogalmazott vásznairól ismerjük inkább. Csapongó természetére vall, hogy ezt
a figura-sejtetést egy nagyobb hard-edge sorozatban is elénk
tárta már.

Jelen könyvecskében egész mást találunk.
Eddigi munkásságát nézve tagadhatatlanul híve a bátor színkezelésnek, de most teljes szabadságban tobzódva, egy vérbeli
kolorista áll előttünk.
Spirálokat fest magabiztos ecsetkezeléssel, látható ösztönösséggel. Mintha csak galaxisok garmadát vonná kérdőre, faggatná legmélyebb titkukat a létezésről. Ám ezek nem egyszerű,
meghatározható és katalogizálható galaxisok, hanem Nógrádi
bensőjéből fakadó, privát tünemények. Mindegyik az ő szüleménye színükben, arányaikban egyaránt. A művek – méretüktől
függetlenül – egytől-egyig meditációs táblák. A messzeségből
üzennek, mégis előttük állunk, látjuk a határtalan örvénylést,
és túlgondolunk a képkivágás okozta végességen, lét és nemlét határán. Magunkat, eredetünket látjuk a képekben, hiszen
csillagpor minden, ami észlelhető, tapintható, hogy aztán újra
csillagporrá legyen az elmúlásban.
Érdekes, ugyanakkor a sokszínűséget is igazoló, hogy ezek
a képi megfogalmazások, most „land-art”-ban is megjelennek.
Arra kell következtetnünk, hogy a festő kilép a hagyományos
táblakép korlátozta világból, új megközelítésben is elénk tárja,
kivesézi az általa fölvetett vizuális kérdést. Teszi itt is ösztönösen,
hiszen az is elképzelhető, hogy egy szimpla tengerparti nyaraláskor, ebéd utáni kávéval a kezében agyalta ki, rakta össze
a műveket.

Ha pedig így van, joggal gondolhatjuk, hogy vérbeli, komplex
godolkodású alkotóval van dolgunk, akinek a művészet (direkt
leírva nem, de egyébként csupa nagybetűvel), az alkotásvágy
átjárja a hétköznapjait. Alkot akkor is, ha nem kell. Alkot, mert
ez élteti. Alkot, mert alkotni úgyanúgy szükséges, mint hajózni.
(Creare necesse est…)
Mert ezt kívánja a művészi lét, ami nem szimpla elrugaszkodottság, hanem életmód, lelkiállapot is, ha úgy tetszik 24 órás standby „üzemmód”…
Ebben a komplexitásban pedig fölsejlik a végtelen, ezzel együtt
a végtelen tér geometriája is, legyen szó táblaképről, vagy éppen landartról ami ugyancsak megérne egy külön tanulmányt
– így összességében…
Feljebb mikrovilágot emlegettem. Azonnal javítom: ez a nógrádi-féle Univerzum.
A spirálok elrendeződése, a színek, kirakott, szervezett formák
harmóniája valóban fibonaccis tökéletességet mutat.
Szerintem lopott pillanatokban randevúznak.
A NÓGRÁDI meg A FIBONACCI…
…de legalább is: GYANÚS…
Minden estetre alaposan kitoltak velünk szemlélőkkel, befogadókkal, mert olyan világba utaztatnak, ahol a harmónia és tökéletesség kéz a kézben jár és csak egyetlen szó jut eszünkbe:
KÁPRÁZAT!

Zoltán Fábián 12 january. 2017 Budapest, ByArt Galery

0,1,1,
NÓGRÁDI AND FIBONACCI...
This is a micro-world which, though unaccustomed from Magdolna Nógrádi Kiss, is yet sincere to extremes. It seems unusual,
as we mostly know her by the monochrome figures, embracing
or just turning a back to each other, from Chinese ink paintings
or from canvases displaying the same visual message in colors.
Indicative of her adventurous character is also the fact that she
has already presented us with these conjecture-figures in the
form of a larger hard-edge series.

finiteness caused by the scope of the picture frame, beyond the
boundary between existence and non-existence. What we are
faced with in these pictures is ourselves, our origin, since everything we see, everything that is observable and tangible, is
stardust, and that all turns to stardust again in passing.

But now she is doing something entirely different. Me, for one,
I am totally surprised.

Did I say micro-world? I must correct myself: this is Nógrádi’s
very own Universe.

Looking at her work thus far, the courage of her color-management is already beyond doubt. However, enjoying boundless
freedom now, standing in front of us is a genuine colorist unleashed.

The arrangement of the spirals, the harmony of colors in fact
display Fibonaccian perfection. It is not by chance that the subtitle of this opening event is ’Secret rendezvous’.

She paints spirals with confident brushstrokes, apparently following her instincts. She seems to be calling to account hosts of
galaxies, questioning them, digging into their deepest secrets
about existence. These are, however, not simple, easily definable and classifiable galaxies, these are private entities emerging from Nógrádi’s interior, each of them carrying her trademark
both in color and in proportions. The works, with no regard to
their size, are all meditational boards. The convey a message
from the distance, yet we are standing in front of them, observing the limitless whirling, and our thoughts extend beyond the

Infinity, as well as the geometry of infinite space, conjures up,
which would deserve a complete study for its own sake.

If you ask me, Nógrádi and Fibonacci are dating in stolen moments...
This is minimum suspicious...
Nógrádi and Fibonacci...
We, spectators or recipients, have been completely enchanted,
as we have been taken into a realm, where harmony and perfection walk hand in hand, and where there is just one word
that comes to our minds: Magic
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VÉGTELEN KÖRFORGÁS I. – ENDLESS CIRCULATION

100 x 70 cm, akril, karton – acrylic on cardboard

DINAMIKA – DYNAMICS

100 x 70 cm, akril, karton – acrylic on cardboard

LANDART, PÁLMA LEVELEK – PALM LEAVES
Homokföveny – Sand

NÓGRÁDI KISS MAGDOLNA
Képzőművészeti tanulmányaimat 1973-ban Budapesten egy
Misch Ádám által vezetett képzőművész körben kezdtem. 1976tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán tanultam. A tanári diploma megszerzése után vidéki és fővárosi
iskolákban tanítottam. Rajz-, és képzőművész köröket vezettem,
művészettörténeti előadásokat tartottam. A hetvenes évektől
különböző művésztelepeken dolgoztam. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek
és Iparművészek Szövetségének és a Symposium Társaság tagja vagyok, a Folyamat Társasággal rendszeresen kiállítok.
Tanulmány-útjaimon az Egyesült Államok, Európa és Ázsia több
országának múzeumait, galériáit nemzetközi vásárait látogattam. 2011-től hosszabb kihagyás után rendszeresen kiállítom
munkáimat egyéni és csoportos kiállításokon itthon és külföldön. Az esztétika szak elvégzése után az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, és a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán
diplomáztam, PhD tudományos fokozatot szereztem.

MAGDOLNA NÓGRÁDI KISS
I began my arts studies in 1973, in an artists’ circle led by Ádám
Misch, in Budapest. From 1976 I studied at Juhász Gyula Teacher Training College, majoring in drawing. After taking my
degree as an art teacher, I was teaching in schools all over the
country and the capital. I was leading drawing and art circles
and holding lectures on art history. From the 1970s onwards, I
have been working in various artists’ colonies. I am a member
of the Association of Hungarian Fine and Applied Artists. Member of the Symposium Society, and have been jointly exhibiting
with the Folyamat (Process) Society on a regular basis.
During my study trips I have visited the museums, galleries and
international fairs of several countries of the United States,
Europe and Asia. Following a longer interruption, I have been
regularly putting my works on display at individual as well as
group exhibitions at home and abroad.Following my graduation in aesthetics, I also took a degree from the Arts Faculty of
Eötvös Lóránd University and the Faculty of Social Sciences of
Marx Károly University of Economics. I have also taken a Ph.D.
degree.

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK MAGYARORSZÁGON
2012. február, Vác, Madách Imre Művelődési Központ „Üzenet”
Kurátor Koltai Ditrich Gábor, megnyitotta Gaál József
képzőművész
2012. május, Sopron, Torony Galéria
Megnyitotta Vásárhelyi Antal képzőművész
2012. június, Miskolc, Miskolc Galéria, Rákóczi Ház
2012. november, Szombathely, Weöres Sándor Színház
„Üzenet a színrelépőknek”
Köszöntőt mondott Jordán Tamás színművész, igazgató,
megnyitotta Fábián László író
2013. február, Budapest, Lakásgaléria „Hajlék”
Megnyitotta Dr. Gereben Katalin művészettörténész
2013. május, Tatabánya, Jászai Mari Színház „Vonzások
és taszítások”
Köszöntőt mondott Crespo Rodrigez színművész,igazgató,
Megnyitotta Ölveczky Gábor grafikus művész
2013. május, Budapest, Ökokollégium Artgaléria „Ikonok
és barlangrajzok”
Kurátor Szlaukó László képzőművész, megnyitotta Fábián
László író
2013. szeptember, Budapest, Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény
„Harmadnap így szólt”
Megnyitotta Kozák Csaba művészeti író

2013. december, Tamási, Kindl Kupola Galéria
Megnyitotta: Fusz György szobrászművész, egyetemi tanár
2014. december, Budapest, Japán szalon
Megnyitotta: Deák Csillag író, művészeti író
2014. Érd, Liget Galéria
Megnyitotta: Hegedűs Tünde képzőművész
2015. Badacsonytomaj, Egry József Emlékmúzeum
Megnyitotta: Mészáros György festőművész,egyetemi docens
Nógrádi-Kiss-Magdolna-kiallítás-megnyitója-069
2016. „A tékozló fiú”, Ráckeve, Keve Galéria, Árpád Múzeum
Megnyitotta: Jahoda Ernő formatervező iparművész
2016. Budapest, Zsimbi Stúdió-Galéria
Megnyitotta: Kölüs Lajos író
2017. Budapest, byArt Galéria
Megnyitotta: Fábián Zoltán képzőművész
Közreműködik: Dóra Attila zeneszerző
Meghívóm
2017. Budapest, byArt Galéria
Beszélgetés a képek között a munkáimról Dr. Gereben Katalin
művészettörténésszel.
2017.Hegyvidéki Kulturális Szalon,Budapest
Megnyitotta Wéber Krisztina művészeti író

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

2012. október, Magyarország Főkonzulátusa, Münchener
Kunsthalle

2011. szeptember, Kaposfüred, Kaposfüredi Galéria
és Szoborpark, Kreativitás című kiállítás
Megnyitotta Dr. Géger Melinda művészettörténész

2013. Szerbia, Magyarkanizsa, Dobó Tihamér Képtár
Megnyitotta: Pósa Károly képzőművész, író
2014. Románia, Sepsiszentgyörgy, MIVES-ház
Megnyitotta: Czegő Zoltán író, költő és Ütő Gusztáv
képzőművész
2014. Románia, Brassó, Megyei Könyvtár
Megnyitotta: Vetró B. Sebestyén András és Gabriel Stan
képzőművészek
2015 május, Olaszország, Sacro Monte-Varese, Percorso
Museale
A kiállítás címe: Kötődések
Megnyitota: Silvio Monti képzőművész
Olasz-meghívó
2015. Monza, Olaszország, Villa Reale, Galleria Mobilitaly
2015. Szlovákia, Szenc, Városi Művelődési Ház
„Mert a vizek szinte lelkemig érnek”
Megnyitotta: Mikóczy Dénes festőművész

2011. november, Brüsszel, Magyar Kulturális Intézet (Folyamat
Társaság)
2013. január, Budapest, FUGA,
Folyamat Társaság 20+1 év, 40+2 kiállítás
2014. Prága, Balassi Intézet (Folyamat Társaság)
2014. Miskolc, Színháztörténeti és Színészmúzeum, „Misch
Mester”, In Memoriam Misch Ádám
Megnyitotta Kákóczi András
2015. Miskolc, „Táj Box”-Secco Falca II. Nemzetközi Festészeti
Találkozó
2015. Szentendre, MűvészetMalom
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének képző-,ipar
és fotóművészeti kiállítása
2016. Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely
2016, Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely 100 éves a DADAizmus
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének kiállítása

2016. Szlovénia, Lendva, Bánffy Központ
Megnyitotta: Nemes László képzőművész
2016. Románia, Kolozsvár, Reményik Sándor Galéria
Megnyitotta: Zakariás Ágota művészettörténész
2017.Románia Csiky Gergely Állami Magyar Színház
Megnyitotta: Miklósik Ilona művészettörténész

SOLO EXHIBITIONS IN HUNGARY
February 2012, Vác, Madách Imre Cultural Center, „Message”
Curator: Gábor Koltai Ditrich, opened by József Gaál, artist
May 2012, Sopron, Torony Gallery
Curator: Géza Szőcs, opened by Antal Vásárhelyi, artist
June 2012, Miskolc, Miskolc Gallery, Rákóczi House
November 2012, Szombathely, Weöres Sándor Theatre
„To Those on Stage ”
Welcome address by Tamás Jordán actor, director, opened by
László Fábián, author
February 2013, Budapest, Lakásgaléria, „Shelter”
Opened by Dr Katalin Gereben, art historian
May 2013, Tatabánya, Jászai Mari Theatre, „Attractions and
repulsions”
Welcome address by Crespo Rodrigo, actor, director, opened
by Gábor Ölveczky, graphic artist

December 2013, Tamási, Kindl Kupola Gallery
Opened by György Fusz, sculptor, university professor
December 2014, Budapest
Opened by Csillag Deák, writer
2014 Érd, Liget Gallery
Opened by Tünde Hegedűs, artist
2015 Badacsonytomaj, Egry József Memorialmuseum
Opened by György Mészáros painter, associate professor
2016.„A tékozló fiú”, Ráckeve, Keve Gallery, Árpád Museum
Opened by Ernő Jahoda designer artist

INDIVIDUAL EXHIBITIONS ABROAD
October 2012, Consulate General of Hungary, Münchener
Kunsthalle
2013. 2013, Magyarkanizsa, Serbia, Dobó Tihamér Gallery
Opened by Károly Pósa, artist, author

May 2013, Budapest, Ökokollégium Art Gallery, „Icons and
cave paintings”
Curator: László Szlaukó, artist, opened by László Fábián, author

2014, Sepsiszentgyörgy, Romania, MIVES-ház
Opened by Zoltán Czegő, prose writer, poet and Gusztáv Ütő
artist

September 2013, Budapest, Ferencváros Collection of Local
History
„On the third day he spoke…”
Opened by Csaba Kozák, art author

2014, Brassó, Romania, County Library
Opened by András Vetró B. Sebestyén and Stan Gabriel,
artists

2015 May, Italy, Sacromonte-Varese, Percorso Museale
Title: Connections
Opened by: Géza Szőcs poet and Silvio Monti artist
2015. Italy, Monza, Villa Reale, Galleria Mobilitaly
„Connessioni” Connections
Opened by Géza Szőcs poet
2015. Slovakia ,Szenc, City Center of Culture
„Because waters almost touch my soul.”
Opened by Dénes Mikóczy painter
2016, Slovenia, Lendava, Center Bánffy
Opened by László Nemes artist
2016, Romania, Cluj-Napoca, Sándor Reményik Gallery
Opened by Ágota Zakariás art historian

COLLECTIVE EXHIBITIONS
September 2011, Kaposfüred, Kaposfüred Gallery and Statue
Park, „Creativity”
Opened by Dr Melinda Géger, art historian
November 2011, Brussel, Hungarian Cultural Centre
January 2013, Budapest, FUGA
Folyamat Society, Year 20+1, Exhibition 40+2
2014, Prague, Czech Republic, Balassi Institute (Folyamat
Society)

2014, Miskolc, Museum of Theatre History and Stage Artists,
”Master Misch”, in memoriam Ádám Misch
2015. Miskolc, ‘Táj Box’-Secco Falca II. Internatinal Meeting of
Paintings
Harmony
Szentendre, MűvészetMalom, 2015
Exhibition of Hungarian Artists Association of arts and photos
2016.Lajos Vajda Studio Basement Workshop
100 years of Dadaism
Title: „Purpose pour”
Mixed media
30x20 cm

ESETLEG VALAMI AJÁNLÓ SZÖVEG
Képzőművészeti tanulmányaimat 1973-ban Budapesten egy
Misch Ádám által vezetett képzőművész körben kezdtem. 1976tól a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakán tanultam. A tanári diploma megszerzése után vidéki és fővárosi
iskolákban tanítottam. Rajz-, és képzőművész köröket vezettem,
művészettörténeti előadásokat tartottam. A hetvenes évektől
különböző művésztelepeken dolgoztam. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzőművészek
és Iparművészek Szövetségének és a Symposium Társaság tagja vagyok, a Folyamat Társasággal rendszeresen kiállítok.
Tanulmány-útjaimon az Egyesült Államok, Európa és Ázsia több
országának múzeumait, galériáit nemzetközi vásárait látogattam. 2011-től hosszabb kihagyás után rendszeresen kiállítom
munkáimat egyéni és csoportos kiállításokon itthon és külföldön. Az esztétika szak elvégzése után az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, és a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Karán
diplomáztam, PhD tudományos fokozatot szereztem.
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