
EL KAZOVSZKIJ
A szerző neve egyben cím is. El Kazovszkij 1977-ben fejezte be a képzőművészeti főiskolát; a Fiatal Képzőművé
szek Stúdiójának és a Művészeti Alapnak tagja 1976 óta. Derkovits ösztöndíjas volt 1980—1983-ig.
1978-tól állítja ki műveit, itthon és külföldön is.
Legújabb kiállítása apropójából jelent meg a reprezentatív színes kötet. Margócsy István tanulmánya magyarul 
és angolul igazítja el a nézőt bizonyos tudnivalókról.

ERBA ODESCHALCHI SÁNDOR: TESTAMENTUM
Erba Odeschalchi Sándor herceg 1914-ben született. Apja a császári és királyi hadsereg altábornagya volt, 
édesanyja szépséges hercegnő, akinek 1300 éves hercegi házát lett volna hivatva az újszülött tovább vinni a nagy 
ősök, köztük XI. Ince pápa emlékével. Anyai családja nevét és címeit ő kapta meg. 1943 augusztusában feleségül 
vette Ferenc József császár dédunokáját, Margit királyi hercegnőt. Másfél évvel később minden vagyonukat, 
címüket elvesztve, puszta életüket megmentve érkeztek Stockholmba. Testamentum című önéletrajza nemcsak csa
ládjuk története. Felsorakoznak benne Budapest nevezetes épületei, utcái, híres fürdői, parkjai is, nem beszélve arról 
a sok híres személyiségről, akivel a szerző viszontagságos élete során megismerkedett.

BARABÁS MÁRTON: AVANTGÁRD ÉS AKADÉMIZMUS
Barabás Márton a 70-es évek második felében végezte el a Képzőművéseti Főiskolát. Már 1978-ban részt vett a 
Fiatal Képzőművészek Stúdiójának párizsi kiállításán. Müvei küföldön is igen népszerűek.
Barabás Márton a 70-es évek második felében végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Már 1978-ban részt vett a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiójának párizsi kiállításán. Művei külföldön is igen népszerűek, 
posztmodern építészet inkább inspirálja a festésre mint maga a festészet.
A kötet címe arra a kettőségre utal, mely a 70-es években végzett festőgeneráció egy részét jellemezte. Számukra 
mindvégig eleven maradt az akadémiai festészet pozitív oldala, illetve a nyugati festészet történetének példaanyagként 
való felfogása.
A kötetben Szabados György, Pomogáts Béla, Margócsy István, Petrőczi Éva, Hegyi Lóránd írásai mellett Dobai 
Péter és E. Sanguinetti versrészletei, egy önéletrajzi jellegű írás és néhány külföldön megjelent riport és cikk is 
olvasható.
A 120, zömében színes reprodukciót tartalmazó, albumalakú kötet kétnyelvű, (magyar, angol), igy külföldi 
érdeklődők számára is informatív.

FERDINÁNDY MIHÁLY: ÜNNEPRONTÓK
A ma kb. 77 éves, emigrációban élő, külföldön tanító történészprofesszor még idehaza, 1943-ban kezdett egy család- 
regényt írni a Szentgáliakról. Az Ünneprontók e családregény legfrissebb, előismereteket nem kívánó darabja. Azaz 
önmagában is érthető, izgalmas regény egy bonyolult családról, melyben szerelmek és titkok rejtőznek, családi sebek 
és takargatni valók, ugyanakkor sikerek és gazdagság is. A háttér a XIX. század vége.
Magánélet és történelem úgy kapcsolódik össze az Ünneprontókban, hogy az olvasó szinte észre sem veszi, mennyi 
mindent tud meg a szigorúan vett cselekményvázon kívül a „nagyvilágról” és a hazai, magyar történelemről, 
egy-egy mondatba, megjegyzésbe sűrítve.

PETRŐCZI ÉVA: KÉPES BESZÉD
A sok műfajból ismert költőnő kaphatatlan versesköteteiből készített válogatást, egy kötetnyi új verset is adva. 
Innen a cím, a Képes beszéd, mely az újabb költemények összefoglaló címe.

DOVIN MŰVÉSZETI KFT. • DOVIN ARTS LTD. ■ SOCIETÉ D’ART DOWIN SARL - DOVIN KÜNSTLERISCHE GmbH.
H -1 0 1 6  BUDAPEST, TIGRIS U. 46. T EL : 1 59 -6 11 5


