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IIsskkoolláákk,,  mmeesstteerreekk::

1969-ben érettségiztem a Képzô- és Iparmûvészeti
Szakközépiskolában, Balogh István, Zala Tibor,
Gacs Gábor és Bognár Árpád növendékeként.
1973-ban diplomáztam a Képzômûvészeti Fôisko-
lán, ahol Zelenák Crescencia, Barcsay Jenô, Kádár
György, Tamássi Zoltán és Kocsis Imre tanítottak.

MMuunnkkáássssáágg::

Alkalmazott grafikusként végeztem és a terület szá-
mos mûfajában, dolgoztam. Terveztem emblémákat,
plakátokat, televíziós és diafilmeket, kiállítás-grafikát,
illusztrációkat, gyerekjátékokat, képeslapokat. 1980
óta fôként autonóm grafikával foglalkozom, de festek
és fotózok is.
Az utóbbi években néhány nagyobb sorozatot készí-
tettem el: VÍZ, VÁROSOK, IDÔ, FÁK, ÉG, ANGYA-
LOK, CSENDFÜGGÖNY, VÍZKÖPÔK címmel. Ezek
a sorozatok technikailag igen sokfélék: rajzok, réz-
karcok, akvarellek, pasztellek, kollázsok. Témánként
körülbelül 50 lapból áll mindegyik kollekció.
Rendszeresen jelennek meg rajzaim az újságokban.
Rajzaimmal néhány irodalmi folyóirat különszámot
készített (Lyukasóra, Ung-Bereg, stb.), az Élet és Iro-
dalom több alkalommal is. Munkáimmal 1972 óta
rendszeresen szerepelek a hazai és külföldi csopor-
tos kiállításokon. Harmincöt alkalommal rendeztem
egyéni kiállítást.

TTaaggssáággookk::

• Mûvészeti Alap, 1973 óta
• Fiatal Képzômûvészek Stúdiója, 1973-86. 
• Koller Galéria
• Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége,

1992 óta
• D‘Art Grafikai Stúdió, 1992-98.
• Magyar Illusztrátorok Társasága, 1995 óta
• Altamira Egyesület, 1996 óta
• Magyar Grafikáért Alapítvány 
• Magyar Plakátért Alapítvány
• MAOE Választmányi Tag 

• MAOE Felügyelô Bizottsági Tag 
• Magyar Karikaturisták Szövetsége, (1999)
• Magyar Rézkarcoló Mûvészek Egyesülete,

2001 óta

SSaajjttóó::

• „Három grafikusmûvész alkotásai”,
Kr. Gy., Pest Megyei Hírlap, 1977. április 7.

• „Kádár Katalin grafikái”,
Szász Imre, Új Tükör, 1988. szeptember 25.

• „Másképp és más kép”, Gündish Mónika,
1993. november 3.

• „Grafikai mûtermek”, Kováts Albert
• „Design ‘92”
• „Design ‘94”
• „Csillámok”, Wehner Tibor, Élet és Irodalom,

1996. december 13.
• Pánsíp (különszám), 1998/2.
• „Legyen mûgyûjtô”, Tudor magazin, 1998. 9. 
• Tolna Megyei Extra, 1998. augusztus 20. 
• Tolnai Népújság, 1998. július 7.
• „Vonzások és taszítások”, Vasárnapi Hírek, 

1998. július 19.
• „Barátaim”, Szász Imre, Somogy, 1998. 9-10. 
• „Pesti Portré”, Üzleti hét, 1999. március 29.
• Élet és Irodalom különszámok:

1992. február 28., 1994. április 8.,
1996. december 13., 1999. április 2.,
2000. július 14.

• „Kádár Katalin világa”, Palotai János,
Élet és Irodalom, 1999. április 2.

• Magyar Iparmûvészet, 1999/4.
• „A gép kép csak a kezdet”, Szegô György,

Fotómûvészet, 1999/3-4.
• „Mûvészek, barátaim: Kádár Katalin”,

Szász Imre, Sine Morbo 1999/3
• „Utazás fényképezôgéppel”,

Sinkó István Új Mûvészet, 1999. szeptember
• Nôk Lapja, 1999/9.
• Nôk Lapja, 1999/19.
• Népszabadság, 1999. március 23.
• Népszabadság, 1999. május 28.
• „Városok, Katedrálisok”, M.N.T. Népszabadság,

1999. december 10.
• Válasz KK. Népszabadság, 1999. december
• „Városok, Katedrálisok”, D.A. Újbuda,

1999. december15.
• „Vonal-felhôjátékok”,

Wehner Tibor, Élet Irodalom, 2000. július14.
• Népszabadság, 2000. szeptember 7.
• „Kádár Katalin grafikái”

S.I. Mûértô, 2000. szeptember
• „Az Idô lenyomata”, Hölgyvilág,

2000. szeptember
• „Az Idô lapjai”, Nôk Lapja, 2000/36.
• UNG-BEREG 2000

(A Pánsíp Almanachja) – különszám
• „Kategóriák fölött”
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Eigel István, Lyukas óra, 2000. február
• „Kádár Katalin grafikáiról”,

Szakolczay Lajos, Pannon tükör, 2000/2.
– különszám

• Kiállítás megnyitóbeszéd:
Feledy Balázs, 2000. szeptember 6.

• „Idô-hatások-határok”,
E.E. Világgazdaság, 2000. szeptember 14.

• Kiállítás megnyitóbeszéd:
Szepes Hédi, 2001. október 12.

• „Fekete és fehér”,
Szepes Hédi, Élet és Irodalom, 2002. május 24.

• „Két kiállítás között”,
Kratochwill Mimi, Élet és Irodalom,
2002.október 25

• „A Léthén túl”,
Sinkó István, Mûértô, 2002. november

• „A démonok és a felejtés vize”,
R. GY. ZS., Népszabadság, 2002. november. 6.

• „Angyaltükör”,
Gábor György, Élet és Irodalom,
2003. augusztus 22. 

• „A Szabó Ervin Könyvtárbéli kiállítás kapcsán”,
Román József, Magyar Hírlap,
2004. február 10.

• „Csöndképek”,
Szeifert Judit, Élet és Irodalom,
2004. október 29.

• „A Csönd térképei”,
Szeifert Judit: , Új Mûvészet, 2005. április

TTVV::

• Bp.TV. 1999. március
„VÍZ” – stúdióbeszélgetés

• Ferencvárosi Kábel TV.
„VÁROSOK” kiállítás, 1999. május

• TV.XI. 1999. december
„VÁROSOK” kiállítás, Tetô Galéria

• MTV 1 Híradó 2000. szeptember 6.
„IDÔ” Duna Galéria-béli kiállítás 

• RTL Klub, 2001. április 10.
„Csak fák” – stúdióbeszélgetés

• Újpest TV, 2001. október 13.
„ÉG” kiállítás, képzômûvészeti film

• MTV1, 2003.
„ÉGBELÉPÔK” – Látogatás Kádár Katalin 
mûtermében

• ÚJPEST TV, 2003.
K.K. NYOMATOK c. kíállítása

• Omnicolor TV, 2004.
A Szabó Ervin Könyvtárbéli kiállítás 
kapcsán

• M2, 2004.
Adventi Kalendárium a Vörösmarty téren

• DUNA TV, 2005.
a szekszárdi kiállításról

• SZEKSZÁRD TV, 2005.
K.K. kiállítása

MMûûvveekk  kköözzggyyûûjjtteemméénnyyeekkbbeenn::

• Lublin, Majdaneki Múzeum: „Béke”
• Lublin, Panstwowe Múzeum: „Ismétlôdés” 
• Mûvelôdési Minisztérium: „Fehér madarak”
• Krakkó, International Print Triennial Society:

„Ború”
• Magyar Grafikáért Alapítvány: „Vízparti party”,

„Hasíték”, „Tavasz”, „Égbolt”-sorozat
(5 rézkarc), „Fjord”, „Örvény I.-III.”, „Szurdok”, 
„Vízesés I.-III.”, „Vízoszlopfô”, „Négy évszak”
(4 szita), „Rézkarcinóma”, „Szökôkút I., II.”
„Az erdô is szent hely”, „Pokolbéli anzix”,
Angyal sorozat I.-III., „Angyalok a viharban”

• Szombathelyi Képtár
Elektrografikai Gyûjtemény: "Kikötô"

• Santa Monica
The Living Room: „Örvény”, „Emlék”

• Ostrow Wielkopolski, Gallery of Modern Art: 
„Vízlépcsô”, „Haiku”, „Szurdok”

• Gyôr-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága: 
„A végtelen horizont könyve”

• Kolozsvár, International Biennial of Mini Prints 
Society: „Vihar”

• Kanagawa, Perfectual Gallery: „Ború”
• Tokyo, Tama Art University Museum:

„Vízoszlopfô”, „Vízlépcsô”
• Hódmezôvásárhely, Tornyai Múzeum: „Hasíték”
• Nádor Galéria: „Bordás kép”, „Antarktisz”
• Kecskeméti Képtár: „Magyar Szentek”,

„Lovak és az angyalok I., II.”
• Ostrow Wielkopolski, Muzeum Miasta: 

„Csendfüggöny”, „Felhôúszók”

DDííjjaakk::

• Magyar Környezetvédelmi Egyesület
plakátpályázatának ötletdíja, 1977.

• „Tojás” Budapest Art Stúdió Egyesület
kiállítása, megosztott második díj, 2000.

• Nemzetközi Kisgrafikai Biennálén
a Magyar Grafikai Mûhely díja, 2002.

• Ökoszolgálat Alapítvány környezetvédelmi 
plakátpályázatának második díja

EEggyyéénnii  kkiiáállllííttáássookk::

1982.: Budapest, Ferencvárosi Vasutas Mûvelôdési
Központ

1982.: Budapest, Pénzügyminisztérium Kiállítóterme
1985.: Kecskemét, Gépipari és Automatizálási

Mûszaki Fôiskola
1985.: Szeged, József Attila Tudományegyetem 
1988.: Budapest, Óbudai Pincegaléria
1989.: Balf, Gyógyfürdôkórház
1993.: Budapest, Csók István Grafikai- és 

Éremkabinet
1995., 1996., 1998., 2000.: ARTEXPO
1997.: Budapest, Kongresszusi Központ 
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1997.: Budapest, Cserepesház
1998.: „VÍZ”, Szekszárd, MC Galéria
1999.: „VÍZ”, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1999.: „VÁROSOK”, Ferencvárosi Pincetárlat
1999.: „VÁROSOK”, Budapest,

Budapest Bank, Budagyöngye Fiók
1999.: „VÁROSOK”, Tetô Galéria 
2000.: „VÁROSOK”, City Art Gallery, Stockholm
2000.: „VÁROSOK”, Marsta-Templom, Stockholm
2000.: „IDÔ”, Budapest, Duna Galéria
2001.: „CSAK FÁK”, Magánkórház, Telki
2001.: „CSAK FÁK“, Csillagterem, Kôszeg
2001.: „VÁROSOK“, Petneházi Club, Budapest
2001.: Kapoli Múzeum és Galéria, Balatonlelle
2001.: „ÉG”, Újpest Galéria, Budapest
2001.: „ANGYALOK“, Városmajor Antikvárium, 

Budapest
2002.: Budagyöngye Bevásárlóközpont, Budapest
2002.: „Égbelépôk”, Artotéka Galéria, Budapest
2002.: „A Léthé partján”, Galéria IX., Budapest
2003.: „Európa”, József Attila Mûvészeti Centrum,

Budapest
2003.: „Nyomatok” Karinthy Frigyes Általános 

Mûvelôdési Központ, Budapest
2004.: „Kádár Kata balladája és más történetek”,

Fôvárosi Szabó Ervin
könyvtár
2004.: „Csendfüggöny”, Volvo Szalon, Budapest
2005.: „Rajzfolyamok, vonalfolyondárok”, 

Mûvészetek Háza, Szekszárd

CCssooppoorrttooss  kkiiáállllííttáássookk::

2001 óta (utolsó katalógusom óta):

2002.: • Kortárs magyar illusztrációk”, Budapest - 
Erdôs Renée Ház 

• Nemzeti Fotószalon, Budapest -
Vigadó Galéria 

• XXI. Miskolci Grafikai Biennálé,
Miskolci Galéria 

• Békéscsabai Tervezôgrafikai Biennálé, 
Munkácsi Mihály Múzeum 

• XVII. Debreceni Országos Nyári Tárlat, 
Debreceni Egyetem 

• „Láthatár”, Összmûvészeti Fesztivál, 
Szigetvári Vigadó 

• A Magyar Rézkarcoló Mûvészek 
Egyesületének kiállításai: 
— The National Arts Club, New York 
— Old Town Gallery, Tustin, California 
— Új Mûvészeti Közalapítvány 
Alkotóháza, Gödöllô 
— Csongrádi Galéria 
— Vaszary Képtár, Kaposvár 
— Ferencvárosi Önkormányzat
Városház Galériája 

• „Matricák”, elektrografikai kiállítás,
Újpesti Gyermek-és Ifjusági Ház 

• Kisgrafikai Biennálé, Budapest -
Újpest Galéria 

• Hódmezôvásárhelyi Ôszi Tárlat,
Tornyai Múzeum 

• „Kereszt”, Kecskeméti Képtár 
• „Magyar tájak”, Hatvani Galéria 
• „Hajó”, Budapest - Vigadó Galéria

2003.: • „Meseképek”, Budapest -
Hidegkúti Galéria 

• 27.Salgótarjáni Tavaszi Tárlat,
Nógrádi Történeti Múzeum 

• Nemzeti Fotószalon, Vigadó Galéria 
• „Tisztelet a Fehérnek”, Nagy Imre 

Általános Mûvelôdési Központ 
• „Kerék”, Budapest - Nádor Galéria 
• Színes-nyomat Triennálé,

Szekszárd - Mûvészetek Háza 
• „Mûhely 2003”, Budapest -

Nádor Galéria 
• Békéscsabai Plakátbiennálé Budapesten, 

Budapest - Iparmûvészeti Múzeum 
• „Értékeink”,

Budapest - Pataki Mûvelôdési Központ 
• „Kortárs költészet, kortárs grafika”, 

Budapest - Petôfi Irodalmi Múzeum 
• „Szalmaszál”, árverés a hajléktalanok 

javára, Andrássy Palota 
• „Barokk”, Páneurópai Unio Kiállítása

a VAM Designban 
• A Magyar Illusztrátorok Társasága

kiállításai: 
— Bolognai Nemzetközi 
Gyermekkönyvvásár 
— X. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál, Kongresszus Központ 
— Kortárs Magyar Illusztrációk, Stuttgarti
Magyar Kulturális Intézet 
— Interliber, Zágráb 
Az Altamira Társaság kiállításai: 
— Országos Mezôgazdasági Könyvtár 
Galériája, Budapest, stb. 

• A Rézkarcoló Mûvészek Egyesületének
kiállításai: 
— Galleria, Via Principe Umberto 27. 
— IX. ker. Polgármesteri Hivatal 
— A Gerbeaud-kiállítóterme 

• Nemzetközi Grafikai Fesztivál,
Cluj Napoca 

• 2B Galéria, Budapest 

2004.: • Grafikai fórum és tárlat,
Budapest - Vízivárosi Galéria „Barokk” 
— Mátrafüred - Vadas Jenô Kollégium 
— Budapest - Lurdy-Ház 

• X. Táblaképfestészeti Biennálé,
Szeged - Olasz Kulturális Központ 

• „Balaton” Nádor Galéria - Budapest 
• Magyar Rézkarcoló Egyesület kiállítása 
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Tallinban 
• 8.Fotószalon, Vigadó Galéria - Budapest 
• Debreceni Nyári Tárlat 
• Egri Akvarellbiennálé 
• „Pasztell”, Hajduszoboszló - Városi 

Mûvelôdési Központ 
• Miskolci Grafikai Biennálé 

• Kisgrafikai Biennálé, Budapest -
Újpesti Galéria 

• „Önarckép”, Budapest -
Csili Mûvelôdési Központ 

• XIV. Országos Tervezôgrafikai Biennálé, 
Békéscsaba - Munkácsy Mihály Múzeum 

• Rajzbiennálé, Salgótarján -
Nógrádi Történeti Múzeum 

• „Disegno”, Tata - Kuny Domokos Múzeum 
51. Vásárhelyi Ôszi Tárlat 

• „Mûvészpénz”, Nádor Galéria -
Budapest 

• „ARTE” árverési kiállítás - Budapest 
• „Advent”, Gerbeaud-Ház - Budapest 
• „Advent”, Sík Szalon - Budapest 
• Budapest Art Stúdió Egyesület Kiállítása, 

Zichy Kastély - Budapest 
• „Élet-képek”, London,

The Royal College of Art

2005.: • 28. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat
• „Groteszk”, Kaposvár, Vaszary Képtár
• „Életképek”, Budapest,
• Országos Onkológiai Intézet

— Almássy téri Szabadidôközpont
— Könyvesház Galéria

• „Utazás a Világ körül”, Budapest,
Magyar Mûvelôdési Intézet

• A Rézkarcoló Mûvészek Egyesületének
kiállítása Stuttgartban

• „Mentôöv”, Budapest, Aukciós kiállítás

Lezárva: 2005. május 30.

SSzzeeppeess  HHééddii::
FFeekkeettee  ééss  ffeehhéérr

Ami Kádár Katalin bemutatkozásában új, az a figu-
ra megjelenése -angyal képében. A katolikus és a gö-
rögkeleti ikonográfiában az angyal - hátán szárnya-
kat viselô, rendszerint nem nélküli alak. A vallásos el-
képzelés szerint ôk az égiek és földiek közötti közve-
títôk. Segítnek, de fel is tudnak lázadni.
Az ANGYAL Isten küldötte, üzenetének vagy paran-
csának közvetítôje. Kádár Katalin fotóalapra festett
angyalfigurái az A toronyôrangyalok elhagyják ôr-
helyüket címû munkáján olyanok, mint a többjelenté-
sû költôi képek. Öröm, félelem, elveszettség, búcsú-

zás, vad indulat, élet és halál kavarog ezekben a me-
taforákban. És még minden más is: hódolat az uni-
verzumnak, de belsô reszketés a civilizáció terrorjá-
tól. A mûvész belsô indulatait közvetítik ezek az
angyalok. Egy mûvész számára a szûkebb és tágabb
környezetével, az élet válságaival szemben nem lé-
tezik semmi más megtartó erô, mint az, ha Ô nem kí-
vülrôl szemléli ezeket, hanem ha beléjük költözik.
Kádár Katalin meglepô, meghökkentô vagy meg-
nyugtató mûvész volt eddig - de nem katartikus.
A végletek messzirôl feszültek egymásnak mûvein.
De mintha egy új készség alakulna benne egyre lát-
hatóbban: az összefogottabb drámaiság képessége.
Amit eddig az életmû egészében szétosztva tárt
elénk, most egy-egy mûvön belül igyekszik kifejezni.
Ugyanazon alkotáson belül életet és halált, derût és
megcsavaró életakaratot. Ha mûvészetének modern-
ségét szavakkal szeretném körülírni, hasonlat helyett
Nagy László szürrealizmusba oltott versmetaforáira
hivatkoznék. A mûvész álmodik, majd látomásait for-
mává alakítja. Mûvészetének korszakait ugyanaz a
kézjegy és ugyanaz a szellemiség kapcsolja össze.
A most bemutatott alkotásokon keresztül igyekszik
behatolni abba a lényeget jelentô magba, amely
által a mûvész – Paul Klee szavaival élve – „nem a
láthatót reprodukálja, hanem a láthatatlant teszi
láthatóvá”.
Kádár Katalin mûvészetében a valóság és álom, a
megfogható és megfoghatatlan ötvözôdik. A tûné-
keny pillanat kiragadásával, egy-egy jelenet kiemelé-
sével feszültséget keltô atmoszférát teremt. A megraj-
zolt, megfestett dolgok mintegy varázsütésre elôz-
ményt és következményt feltételeznek.
Kádár Katalin elsôsorban grafikusmûvész. Lapjai hol
színesek, hol fekete-fehérek. Talán a legôsibb
ellentét. Mindent láthatunk és láttathatunk bennük.
Fekete és fehér. A két tónus, melyek minden színek
uralkodói, minden képben elmondható érzés és gon-
dolat kiindulási pontjai. A grafika csontja és vére.
Bennük a tökéletesség lakozik: az egymást kiegészí-
tô felek ellentétharmóniája, az árnyak és visszhan-
gok örvénylése, a feleselés izgalma.
Minden alkotása egy-egy önmagába tekintés.
Ugrás az ismeretlenbe. Minden mûve ablak a soha
nem látottra, a soha nem érzettre. De ahogy Hervé
fogalmazza: „Az igazi mûvész célja, hogy minden
pillanatban az utak találkozásánál legyen...”
Kádár Katalin minden mûve egy kicsit szabadság-
harc. Élethelyzetével és feltehetôen alaptermészeté-
vel folytatott ismétlôdô küzdelem valami maradandó
megragadásáért, a jelhagyás gesztusáért.

Kádár Katalin munkái elé
Élet és Irodalom, 2002. május 24.
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KKrraattoocchhwwiillll  MMiimmii::
KKéétt  kkiiáállllííttááss  kköözzöötttt

Bár az Égbelépôk címet viselte az a tárlat, amelyet a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár kôbányai galériájá-
ban rendeztek szeptemberben, ne tévesszen meg
senkit a tájékoztató-bevezetô cím. Kádár Katalin
ugyanis egy mai modern angyal, aki ugyanúgy ott-
hon van a földön, mint ahogy otthon van a szférák-
ban, az égi és földi tünemények között, így mûvei is
ezt sugallják.
Mélyenérzô, messzelátó és a fantázia csodás világá-
ban éppúgy eligazodó, mint a felhôk, vizek, idôtlen
idôk közegében.
Tudatja, hogy a földön is lehet az égbe lépni, ha
akarjuk és észrevesszük a lehetôségeket. Ki ne érez-
né maga körül ezeket a láthatatlan, test-öltés nélkül is
ismerôs angyalokat? Kádár Katalinnál az angyalok
légies megjelenésükkel sok-sok portrét jelentenek,
számos variációban: ideálportrét és a mûvésznô
portréját is. Legbensôbb lelki világába engednek be-
pillantani, tágra nyitva az érzelmek kapuját, hogy
lássuk: a szenvedélyek, örömök-bánatok, aggódások
és veszélyérzetek hogyan feszülnek egymásba és
egymás ellen: hogyan oldódik fel egy boldogságos
állapotban, erôt merítve az elkövetkezendôkhöz.
Idôtlen, mindig érvényes képek villannak fel a mûve-
ken, az örök problémák és víziók kavargásában.
Hû önmagához. Hû az általa – talán ösztönösen –
kitûzött mûvészi úthoz: számot adni lelki rezdülései-
rôl, gazdagságáról.
Ezt tükrözi pl. a majd' huszonöt éves rézkarca, a
Flóra. E mûben ugyanazt a mûvészi elkötelezettséget
érezhetjük, ami végigkíséri immár több évtizedes
munkásságát. A természetnek, a csodás növényvilág
megtestesítôjének, Flórának a képében jelennek meg
azok a figurái (angyalai), akik itt szerepelnek a kiál-
lításon. A vizek hullámai között fedezhetjük fel az
éginek tûnô földi lényeit, akiknek elôképét véljük ké-
sôbbi, itt kiállított mûvein.
Ez a témakör, e világlátás azóta is foglalkoztatja.
Rólunk és nekünk szólnak ezek az üzenetei, amelye-
ket képei közvetítenek, a kavargó, élettel teli, elegáns
visszafogottsággal röpködô hírvivôi. Lépjünk hát vele
mi is, mint égbelépôk, a kiállítás képeivel szárnyalva.
2003-ban harminc éve lesz, hogy a mûvésznô kike-
rült a Képzômûvészeti Fôiskoláról. Bár már mint fôis-
kolás is jelentkezett mûveivel csoportos kiállításokon,
óriási utat tett meg idáig, ha végigkísérjük munkássá-
gát, számba vesszük mûveit. Pedig fiatalsága teljé-
ben, terveinek burjánzó sokadalmában még nagyon
sokat fogunk tôle, a megszokott meglepetésekkel je-
lentkezve, újabb és újabb egyedi rajzokat és soro-
zatokat látni.
Októberben nyílik a Ráday utcában újabb kiállítása,
amely szoros közösségben van az eddigiekkel, még-
is mûveinek egy újabb gondolatsorát kísérhetjük 
végig e tárlaton. Égi lényei ezúttal a Léthé partján bo-
lyonganak, az égi átjárón, a Léthé hídján, és ugyan-

csak az égbelépôk sorát gazdagítják. Angyalai épp
úgy szállnak, repkednek és úsznak a felhôkkel
– felhôkké is változván – mint elôzô sorozatain, raj-
zain, mégis újabbnál újabb megfogalmazásokat, ér-
zelmeket hoznak-visznek.
Angyalai a Léthé partján még telítve vannak a múlt
árnyaival gondolataik síkján, de a felejteni akarók,
lényei alakjában, a felejtés finom ábrázolásai már
megjelentek.
Fantasztikusan tud kifejteni egy-egy sejtelmes figura
alakjával, némi háttérfelhôkkel teljességet!  Néhol a
finom árnyalatok, a fehér kihagyásos jeleivel, kieme-
lésekkel, távlatot nyitnak.
Itt élnek a démonok, a bukott angyalok formájában
is, lényei, uralkodnak sötét gondolatokkal a fejük
felett, ismét csak a történet helyszínén, a Léthé part-
ján, iszonyú kavargással, a hullámok csapkodásá-
val, a szörnyek, emlékképek, árnyarcokkal sötét fel-
legeknek álcázva. Ördögei, a bukott angyalai vész-
jóslóan, terroristáknak álcázva jelennek meg, az ör-
dögi kínhalálok bemutatásával.
Kádár Katalin harca az angyalokkal és a démonok-
kal így teljesedik ki, ám az angyalok lapjain gyôze-
delmeskednek.
A két ellentétpár, a jó és a gonosz, a készülô nagy
olajképében jelenik meg. E nagyméretû mû is a Léthé
partján címet viseli, amelyben összegzi a jó és a
rossz harcát, erôteljes expresszív elôadásban.
Színvilága is erôsen hangsúlyozza a mûben rejlô in-
dulatokat és a két szembenálló angyallénye mögött-
mellett tornyosuló vad indulatok és szelídség eszmei-
ségét.
Kádár Katalin e két kiállítás között a Magyar Grafi-
kai Mûhely Alapítvány díját kapta meg az Angyal-
hajnal címû rézkarcsorozatáért. A méltán és munkás-
sága szép elismeréseként megérdemelt díjjal azt is
értékelték, hogy a mûvésznô ezen egész témakörét a
legfinomabb egyedi tusrajzok, szitanyomatok, réz-
karcok sorával, megkoronázva az olajfestménnyel,
mindegyikben remekmûvet tárt elénk.
(Égbelépôk - Artotéka Galéria.
A Léthé partján - Galéria IX., Ráday u. 27.)

Élet és Irodalom, 2002. október 25.
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KAKUKK-FELHÔ
TUS, 8.5 x 21 cm, 2001.



RR..  GGyy..  ZZss..::
AA  ddéémmoonnookk  ééss  aa  ffeelleejjttééss  vviizzee

Angyalok állnak apró szigeteken és felhôk között
széttárt szárnyakkal Kádár Katalin grafikusmûvész
képein. Az alkotó szerint azonban manapság a tele-
vízióban hallható számos rossz hír mellett csak an-
gyalokat rajzolni nem lehet. Ezért jelentek meg leg-
újabb képein az ördögök és a démonok. A Léthé
partján címû sorozat képeibôl a Galéria IX 
(IX. Ráday utca 27.) rendezett kiállítást.

A mûvész elbeszélésébôl kiderült, hogy általában na-
gyobb témakörökben jeleníti meg érzéseit és gondo-
latait. Az 1992 és 1999 között készült VÍZ címû soro-
zat képei a viharos hullámok fodrozódásával érzelmi
állapotokat mutattak be. Ekkor született meg az a hul-
lámmotívum, amely a mai napig megtalálható a gra-
fikai lapokon, így a legújabb munkákon is. A vízfel-
szín rajzolata a mûvész szerint sokszor úgy készül,
mint a nôi kézimunka.
A hullámokat alkotó vonalak mintegy önálló éltre kel-
nek, vezetik az ujjakat, mint kötés közben az
ismétlôdô minták.
A VÍZ címû sorozat után az ÉG címû következett.
Ezeken jelentek meg idôvel az elsô figurák. A mû-
vész elbeszélésébôl kiderült, hogy 2001 nyarán egy
napfelkeltekor felhôket fotózott. A fényképeket felna-
gyította, majd ezekre festett és rajzolt angyalokat. Ki-
derült, hogy a VÍZ címû sorozaton használt vonalak-
ból égi lények is készíthetôk. Így született meg az an-
gyalokról elôször az Égbelépôk, majd a Galéria IX
kiállításán látható képsorozat: az Angyalhajnal, az
Angyalszigetek és az Angyalok. Ezeken az égi lé-
nyek apró szigeteken állnak magányosan vagy fel-
hôk között kitárt szárnyakkal. A mûvész szerint ma-
napság kizárólag angyalokat rajzolni nem lehet, fô-
leg ha munka közben mindig szól a televízió vagy a
rádió. Ugyanis ezeknek a tudósításai sokszor olya-
nok, mintha a pokolból közvetítenének. Ezért jelentek
meg a képeken az angyalok mellett az ördögök és a
démonok, utóbbiak az emberek sötét gondolatait, fé-
lelmeit fejezik ki. A rossz érzésekkel küzdôk azonban
felejteni vágynak, így került az alkotásokra a görög
mitológia egyik folyója, a Léthé. Ez a feledés vize,
aki iszik belôle, új életet kezdhet. A képeken démoni
és ördögi arcok lebegnek a testetlen lelkek fölött,
amelyik azonban már ivott a folyó vizébôl, az tiszta
fejjel, boldogan repül.
Sokszor az emberek olyan sebeket ejtenek egymá-
son, mintha valóban démonok és ördögök vezetnék
a cselekedeteiket – mondja Kádár Katalin. Hozzáte-
szi: lehet, olykor tényleg csodavíz kellene a változás-
hoz, bár a teljes felejtéssel járó nyugalom csak annyi-
ra hihetô, mint a mitológiai folyó létezése.

Kádár Katalin tárlata a Galéria IX kiállítótermében 
Népszabadság, 2002. november 6.

GGáábboorr  GGyyöörrggyy::
AAnnggyyaallttüükköörr

Jó lenne megtudni Kádár Katalin megelevenedô an-
gyalainak nevét: sokan vannak, hasonlóak, mégis
egyformaságukban valamennyien mások. A bibliai
Mánoach rákérdezett ugyan a vele jót tevô angyal
nevére, ám az angyal figyelmeztette Ôt: „a nevet ti-
tok fedi”. Mert hiszen a név egyúttal hang is, hallha-
tó, érzékszervvel felfogható hangzás, ám Isten kül-
dötte (malách Jahve), egy valóságos szellemi létezô
nem válhat közvetlen érzéki élménnyé. Ugyancsak a
Bibliából értesülhetünk arról, hogy Isten megnyitotta
Bileám szemét, s így az megláthatta az angyalt.
Csak az Örökkévaló, senki más nem képes láttatni e
mennyei lényeket, akik hol az ég parancsait közvetí-
tik és tolmácsolják, hol kiterített védôszárnyaikkal
óvják és oltalmazzák az esendô és halandó embert.

Kádár Katalin az érzékelhetetlent, az anyagtalan
szellemiséget ábrázolja, s eközben mintha az égig
emelkedô bábeli torony meghódítására készülne.
Megelevenednek elôttünk, a mennyek kapuján ku-
kucskálók, illetlen és illetéktelen voyeurök elôtt a lát-
hatatlanok, halljuk a szárnyak suhogását, megpillant-
hatjuk kozmikus magányukban Ôket, ám Kádár
Katalin nem éri be ennyivel. Az érzékelhetôn túlit,
minden reális tapasztalattól talán a legtávolabb esôt
kíséreli megjeleníteni képein: a testetlen, tehát a sze-
mek elôl rejtôzködô létezôknek, az angyaloknak a
gondolatait, vágyait, emlékeit, s még ennél is to-
vább, immár a spiritualitás és a métafizikum végsô
határáig eljutva magát a negációt: a legbensôbb
gondolatok, emlékek törlését, megszüntetését, a felej-
tés legindividuálisabb, legszemélyesebb és legtitko-
sabb folyamatát. A képzômûvészet lényegének meg-
kísértése mindez, a szemmel nem látható, az érzéki
benyomások mögötti megképesítése, a „Ding an
sich” vizualizálása, filozófia, melyre csak az vállal-
kozhat – miként tette ezt Kádár Katalin néhány évvel
ezelôtt egy sorozatában –, aki egy papírlap kétdi-
menziós síkján magától értetôdô természetességgel
vetítette elénk az idô bensôvé tett paraméterét.

Szûk égi átjárókon, amolyan „létközi folyosókon”
sejlenek fel az égi jövevények, s lebbentik fel a vég-
telenség valamennyi titkát elfedô sejtelmes fatylát a
lokálisan és temporálisan meghatározott ember elôtt,
hogy a beláthatatlan távolság a „horizont-összeolva-
dás” egy „kegyelmi pillanatában” áttetszôvé váljék.
Önmagunkon keresztül rájuk ismerünk: szelídek és
gonoszak, játékosak és riasztóak, társtalanok és fé-
lelmetes falkába rendezettek, az otthon párna-puha
melegségét árasztják és reménytelenül magányosak.
Mintha nem is az öröklét csöndje venné körül Ôket:
súlyos sorsot cipelnek valamennyien, s mint a halan-
dóknak, nekik is történetük van, melyet a Léthé part-
ján szeretnének örökre elfeledni. Ám nincs felejtés,
nincs sorstalanság. A felejtés mitikus folyója, a Léthé
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nevében hordozza az „a” fosztóképzôvel ellátott
szócskát (alétheia), melynek jelentése: igazság. A fe-
lejtésnek tehát nem az emlékezés az ellentéte, hanem
az igazság, amely éppen a megélt sorsoktól és a rá-
juk való „örök” emlékezéstôl válhat minden tudás és
minden morális érték hordozójává.

Ezek az angyalok ezért épp olyanok, mint mi ma-
gunk: hol idôtlenül magukba fordulók, hol tetteikben
napra és napszakra, órára és percre pontosan meg-
határozhatóak. Nem idegen, tôlünk távoli lények, ha-
nem nagyon is ismerôsek, s a legrettenetesebb, leg-
félelmetesebb küllemükben és gesztusukban is szeret-
ni valóak. S ha máshonnan nem, hát Tarzusz neves
szülöttjétôl tudnunk kell, hogy a szeretet több, mint
az angyalok nyelvén való szólás.

Kádár Katalin rajzai elé
Élet és Irodalom,  2003. augusztus 22.

SSiinnkkóó  IIssttvváánn::
AA  LLéétthhéénn  ttúúll

„A Múzsák hozták meg az embereknek a fájdalmak
feledését és a gondok megszûnését a lesmosynét.”
Van erre egy másik szavunk is, a léthé.  A Léthé folyó
az alvilághoz tartozik, amit gyakran neveznek a
„Léthé mezejének”, vagy a „Léthé házának”.
Kerényi Károly Görög mitológia címû tanulmány-
kötetében többször is foglakozik az alvilág e gond-
és búfelejtô forrásvizével, folyójával. Az emberi
emlékezet egészséges kontrollja, védôgátja akár
Pandóra lezárt szelencéje – a feledés.
Kádár Katalin angyalokkal és felhôkkel népesíti be a
Léthé folyóját, sôt úgy is leírhatnánk grafikái több-
ségét, hogy az ég és víz mûvein eggyé válik,
feloldódik egymásban. S közben, közötte, mellette
szálnak az angyalok, vagy szeráfok tán, szárnyas
kísérôink az emberi lélek vigyázói. Kádár grafikáin
szárnyuk felhôhöz hasonlatos, a kis kék rézkarcokon
még mókás alakot is kölcsönzött nekik a mûvésznô.
A feledés talán nem olyan drámai, nem olyan
tragikus mint képzelnénk. Angyal vezette eseményét
Kádár ismert víz, felhô és idômotívumai hívják elô
számunkra, a folyamatos mozgást idézô képtérben
oldott felületek és barokkos, rokokós díszítôelemek
kapcsolódnak egymáshoz.
Kádár nyugtalan, miközben szigorúan vett grafikai
tevékenysége nagy fegyelmet követel tôle. Nyugtalan
és vibráló, aki töltött már társaságában némi idôt
tudja, hogy belsô vibrálása jelenik meg grafikai lap-
jain is. A nyugodt felszín alatt hatalmas energiákat
mozgósít, majd lefojtja egy kisebb felületbe. A szín-
használat ugyancsak jellemzô ezeken a mitikus,
melankolikus lapokon. A kékek, szürkék vannak több-
ségben, vagy a naplemente, a borult ég valôr színei
mentén alakulnak, válnak színes foltokká elôttünk.
Kádár Katalin nem lépett bele, s nem ivott a Léthé

vizébôl, nem felejtett és nem feledtet, csak megidéz,
érzékeny lélekkel és kézzel átnyújt egy kis szeg-
mentet a kultúra távoli irodalmi – mitikus tájairól, a
képzômûvészet kézzelfoghatóbb, anyagszerû esz-
közrendszerével, arról szólva, milyen is egy eszme,
egy gondolat, ha testet ölt.
Fogadják szeretettel e testet öltött feledést, s kérem,
Önök se feledjék grafikáit, e kortalan kor megidézett
emlékeit.

Megnyitóbeszéd
– Galéria IX., 2002. október
– Mûértô, 2002. november

7

FELHÔPÁRNÁK KÖZÖTT
TUS, 18 x 7 cm, 2005.
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Nemes Nagy Ágnes: A LOVAK ÉS AZ ANGYALOK
VEGYES TECHNIKA, 50 x 40 cm, 2002.
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TIHANYI CSILLAGOK
VEGYES TECHNIKA, 70 x 50 cm, 2001.
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ANGYAL AZ ALVÓ VÁROS FELETT
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

CSODAHAJNAL
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



11

HAJNALI ANGYALFUTÁS
VEGYES TECHNIKA, 29.7 x 21 cm, 2001.



12

HAJNAL-ANGYAL
VEGYES TECHNIKA, 29.7 x 21 cm, 2001.



13

ANGYALOK HAJNALI MEGVILÁGÍTÁSBAN
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

ANGYALHAJNAL/2.
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



14

ALACSONYAN SZÁLLNAK AZ ANGYALOK
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

FELHÔBE KAPASZKODÓ ANGYAL
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



ANGYALHAJNAL
VEGYES TECHNIKA, 29.7 x 21 cm, 2001.

NAPKELETI ANGYAL
VEGYES TECHNIKA, 29.7 x 21 cm, 2001.

FELHÔK, ANGYALOK
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.
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FÁK FELETT ÔRKÖDÔ ANGYAL
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

ANGYALOK FELHÔS HÁTTÉRREL
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



17

HAJNALI HATKOR
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

KORÁNKELÔ ANGYAL
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.
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No. 2. ANGYAL
SZIATANYOMAT, 18.5 x 26.5 cm, 2001.

No. 1. ANGYAL
SZIATANYOMAT, 19 x 27.5 cm, 2001.
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No. 3. ANGYAL
SZIATANYOMAT, 18.5 x 27 cm, 2001.

FELHÔÚSZÓK
VEGYES TECHNIKA, 16.5 x 19 cm, 2002.



20

ANGYALOK A LÉTHÉ FELETT
RÉZKARC, 19.5 x 29 cm, 2002.

HAJNALI ANGYALRAJ
RÉZKARC, 29.5 x 39 cm, 2002.



BÁTOR ANGYAL
OLAJ, FAROST, 14 x 18.5 cm, 2001.

ANGYALOK A VIHARBAN
OLAJ, FAROST, 14 x 21 cm, 2001.

ANGYAL FEKETE NAPPAL
OLAJ, FAROST, 16 x 23 cm, 2001.
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ÉGSZAKADÁS/2.
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

ÉGSZAKADÁS/1.
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



23

KAMIKAZE-ANGYALOK TÁMADÁSBAN
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.

TORONYÔRANGYALOK
VEGYES TECHNIKA, 21 x 29.7 cm, 2001.



24

HORIZONTVONAL
SZITANYOMAT, 31 x 22 cm, 2002.



25

EGY ANGYAL, EGY DÉMON
RÉZKARC, 20 x 19 cm, 2002.

A LÉTHÉ PARTJÁN/2.
RÉZKARC, 20 x 19 cm, 2002.



26

A LÉTHÉ PARTJÁN/4.
TUS, 21 x 29 cm, 2002.

A FELEDÉS VÍZÉBE VESZÔ EMLÉKEK/1.
VEGYES TECHNIKA, 23.5 x 36.5 cm, 2002.



27

A FELEDÉS VÍZÉBE VESZÔ EMLÉKEK/2.
TUS, 29.7 x 21 cm, 2002.



28

FELEJTENI AKARÓK
TUS, 29.7 x 21 cm, 2002.



29

LÉTHÉ
TUS, 29.7 x 21 cm, 2002.
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A LÉTHÉ PARTJÁN/3.
TUS, 20.5 x 29.5 cm, 2002.

A LÉTHÉ PARTJÁN/7.
TUS, 20.5 x 29.5 cm, 2002.



31

A LÉTHÉ PARTJÁN/6.
TUS, 20.5 x 29.5 cm, 2002.

A LÉTHÉ PARTJÁN/5.
TUS, 20.5 x 29.5 cm, 2002.



32

HÍD A LÉTHÉ FELETT
TUS, 20.5 x 29.5 cm, 2002.

A LÉTHÉ PARTJÁN/9.
VEGYES TECHNIKA, 29.5 x 42 cm, 2002.
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ÉGI ÁTJÁRÓ
VEGYES TECHNIKA, 25.5 x 35.5 cm, 1992-2001.

ÉGBELÉPÔK
VEGYES TECHNIKA, 28.5 x 40.5 cm, 1992-2001.
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ANGYALSZIGETEK/III., IV., VII., VIII.
TUS, GRAFIT, 18.5 x 13 cm, 2002.



35

ANGYALSZIGETEK/I., II., V., VI.
TUS, GRAFIT, 18.5 x 13 cm, 2002.



36

ANGYAL/7.
VEGYES TECHNIKA, 39.5 x 28.5 cm, 2001.



37

ANGYAL/2.
VEGYES TECHNIKA, 39.5 x 28.5 cm, 2001.



38

ANGYAL/6.
VEGYES TECHNIKA, 39.5 x 28.5 cm, 2001.



39

ANGYAL/5.
VEGYES TECHNIKA, 39.5 x 28.5 cm, 2001.



40

ANGYAL/1.
VEGYES TECHNIKA, 39.5 x 28.5 cm, 2001.



Égbelépôk - részlet    pasztell, 70 x 50 cm, 2001.

HÁTLAP: Égi átjáró - részlet    pasztell, 70 x 50 cm, 2001.
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Készült: 500 példányban, 2005-ben.
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