




Az ART 9000, az Alkotó Rajztanárok Társasága 2006-ban 
alakult. Első kiállításunk a győri Megyeháza aulájában ke-
rült megrendezésre. Célunk a vizuális kultúra népszerűsí-
tése. 

Tanárként elsősorban növendékeink körében, művész-
ként azonban szélesebb érdeklődésre számítva szeret-
nénk megmutatni az alkotás, az együtt dolgozás örömét. 
A vizuális nevelés és autonóm önkifejezés napi élmény a 
számunkra. Ezért természetes az is, hogy a kiállításokon 
való megjelenéseken túl, nyári táborokat, workshopokat, 
múzeumpedagógiai programokat, jótékonysági akciókat 
is szervezünk. 

Működésünk elsősorban Győr-Moson-Sopron megyéhez 
köthető, erre utal a nevünkben szereplő 9000, a megye 
irányítószáma is. Alkotóink bemutathatják munkáikat a 
nagyközönségnek az ország más városaiban és a hatá-
ron túl is. Felvettük a kapcsolatot a Soproni Képzőművé-
szeti Társasággal és a kőszegi Csók István Művészkörrel. 
A közös kiállítások, alkotótáborok elősegítik a régió művé-
szeti életének fejlődését.  

Az ART 9000 2010-ben hagyományteremtő szándékkal 
hívta életre a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múze-
ummal közösen a Téli Tárlatot, amely bemutatkozási le-
hetőséget biztosított a Győrben élő és a városhoz kötődő 
művészeknek.

Győr, 2017. február 15.
Gasparek Ildikó

ART 9000, elnök

Kiállításaink:

• 10 éves jubileumi kiállítás a Múzeumházban
• Jurisics vár, Kőszeg
• V. ART/TÁRLAT, Téli Tárlat a Napóleon házban
• IV. ART/TÁRLAT, Téli tárlat a Napóleon házban
• Hotel Konferencia
• III. ART/TÁRLAT
• Pedagógus napi kiállítás,Várkerület Galéria-Sopron
• Művészetek utcája
• II. ART/TÁRLAT
• Művészetek utcája
• Várkerület Galéria, Sopron
• Győri Nemzeti Színház közös tárlat  

a Soproni Képzőművészeti Társaság tagjaival
• ART MA GALÉRIA Dunaszerdahely
• Sopron, Várkerület Galéria
• Győrszentiván, Művelődési Ház
• Kovács Margit ÁMK
• Gyirmóti ÁMK
• Jánossomorja, Kozma Galéria  
• Gyirmóti ÁMK
• Hotel Famulus

• Dömös, Alkotótábor
• ART 9000 Tulipános Iskola
• Győri Nemzeti Színház
• I. Győri ART/TÁRLAT
• Győri Nemzeti Színház közös tárlat  

a Soproni Képzőművészeti Társaság tagjaival
• Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ-Tét
• Városi Művészeti Múzeum, Borsos terem-Győr
• Malom Galéria Dömös 
• Kovács Margit ÁMK-Győr
• Bezeredj kastély és Kápolna, Győr-Ménfőcsanak
• Adventi jótékonysági árverés, 

Városi Művészeti Múzeum, Győr
• Famulus Hotel-Győr 
• Várkerület Galéria-Sopron
• Martincsevics Károly Városi Könyvtár-Csorna
• Magyar Galéria-Mosonmagyaróvár 
• OTP-székház-Győr
• Likócsi Közösségi Ház 
• Győri Nemzeti Színház
• Megyeháza aulája-Győr 
• Kolping Hotel- Alsópáhok

„A kép megmarad, ha jó és az lesz halhatatlan, 
nem a művész”

(Szász Endre)



9184Dubi Árpád

A Révai Miklós Gimnázium művésztanára

Táblaképeire (Axiómák) a monokróm, meditatív jel-
legű absztrakt expresszionizmus a jellemző. A tájban 
készülő akvarellek érzéki hatásait idéző, fára feszített 
dekollázsok felületgazdagsága a kifejezés fő hordozó-
ja. Ars poeticája szerint: A művészet tanítás – a tanítás 
művészet. Felkészülés, felkészítés – folyamatos gon-
dolkodás.



9030Joó István

„ Ti dolgokat láttok és azt kérditek.miért?...én dolgokat 
álmodok és azt kérdem:miért ne?...” 

G.B.Shaw.



9030Kostelec Éva

Kostelec Éva az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 
vizuális és környezetkultúra szakos tanára, az Apor 
Alapfokú Művészeti Iskola vezetője.

Festményeit akvarell és gouache technikával, grafikáit 
fotóeljárással (fotogram) és vegyes technikával készíti.
Pedagógiai munkáját 2006-ban a Szent Gellért Érde-
mérem Ezüst fokozatával jutalmazták. 2013-ban mű-
vészeti elismerésként ART9000 különdíjat kapott.  A 
tehetséggondozásban végzett kiemelkedő munkájáért 
2014 tavaszán Bonis Bona- A nemzet tehetségeiért díj-
ban részesült.

Mesterei voltak többek között: Barabás László, Lóránt 
János festőművészek, Féner Tamás, Herendi Péter fo-
tóművészek. Barabás László festőművész így ír tanít-
ványa munkáiról: “Alkotásait az invenciózus szuverén 
építkezés, érzékeny színvilág, az intellektuális szemlé-
letmód, és a finom harmóniára való törekvés jellemzi.    
Akvarelljein a könnyedség dominál, míg fotogramjain 
és grafikáin asszociációkat igénylő belső képek ölte-
nek tárgyiasult formát.” 



9024Kutasi Károly

Földrajz-rajz szakos tanár, kulturális menedzser,  
címzetes igazgató A Révai M. Gimnáziumban Cziráki 
tanár úr szakköröse, ott érettségizik matematika-fizika 
tagozaton. A Pécsi Tanárképzőn szerez tanári, majd az 
ELTE BTK-án kulturális menedzser diplomát. A győri 
Tulipános Általános Iskola tanára, igazgatója 2005-ig, 
később a Móra F. Általános Iskola és Gimnázium taná-
ra. Az ART9000 alapító tagja. Ez évben lesz nyugdíjas.

„Lelkes amatőr státuszom nem engedi, hogy lelketlenül 
skatulyába zárjam magam, így csaponghatok műfajok, 
stílusok között a karikatúráktól kezdve, városképeken, 
ikonokon, kisplasztikákon keresztül az elektrogáfiáig, 
(s)írok is.”



9024Lappints Csaba

1961-ben születtem Győrben. A pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerez-
tem diplomát földrajz-rajz szakon 1984-ben. Azóta a 
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK-ban tanítok. Az ART 
9000-nek 2008-óta vagyok tagja, több közös kiállításon 
vettem részt velük. A XIX. század természetelvű festői-
nek művészete a szakmai munkám példaképe. Sokféle 
anyagot kipróbáltam már, de a legszívesebben olajfes-
tékkel dolgozom.



9028Milu Milanovich Ildikó

Iskoláit zenei tagozaton kezdte, majd a győri Kazinczy 
Gimnázium elvégzése után rajz szakos tanítói diplo-
mát szerzett.(1984. ACSJ TKF/ Győr)
2000-ben rajztanári főiskolai végzettséget, majd 2003-
ban, mozgókép –média szakos egyetemi diplomát 
kapott. 1984-től, a Győri Tánc-és Képzőművészeti 
Szakgimnázium tanára, 2014-től a képzőművészeti ta-
gozat vezetője. 
2006-tól az  ART 9000 művészeti csoport alapító tag-
ja és titkára, MROE tag. 2010-től MAOE tag, 2013-tól 
Muravidék Egyesületi tag. 

Leginkább a táj és az ősi formák esszenciáját festi 
absztrakt megközelítésben. Képeire jellemző a réteg-
zettség, játszik az anyaggal, a színnel, hagyja azok 
sajátos tulajdonságait érvényesülni a vásznon. Így jön-
nek létre, az elsőre nehezen megérthető  rétegfelüle-
tek, melyek szinte csábítják a nézőt a további szem-
lélődésre. Kedvenc technikáit, az olajpasztellt és az 
akrilt, vegyesen is használja. Kettősségére jellemzően, 
az olajpasztellek témái leginkább csendes meditációk, 
amelyekhez mindig visszanyúl az egyes formai kitérők 
után. http://kepzomuveszet.nemzeti-szalon.hu
http://imilaaa.wixsite.com/miluart



9023Peresztegi Erika

A Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Gimnázium tanára

Figuratív alkotásaira a dekorativitás és az aprólékos 
kidolgozottság jellemző. Kevés színnel, inkább színár-
nyalatokkal éri el a kívánt hatást. Képeinek technikája a 
pop art stílussal rokon.

Témáival az emberek érzelmeire próbál hatni. Művei 
kísérletek arra, hogy az álarcok mögött megbújó em-
berek újra felismerjék önmagukat és másokat.

„Az igazi műremek legkevéssé sem tolmácsolható élő-
szóval, a beszéd mesterfogásaival.” 

(Lyka Károly)



9028Priskinné Tuller Marianna

A Bretagne kövei sorozat és a Finisterre kettős kép, 
nyári utazásai sűrítményei. A földrajzi folyamatok 
változatossága, változékonysága és ciklikussága, az 
ember alkotta, épített környezet, a művészettörténet 
jeleseinek csodálata indította a művek létrehozására. 
A felszín, a faktúra szépségei, a fények tűnékenysége 
alatt az anyag sűrűsége, emberi léptékű állandósága 
fogalmazódik meg. A folyamatok előzményei és követ-
kezményei tömörítve, egy időben. 

Hite szerint, az alkotás lelki szükségből fakad, ahogy a 
tanítás is. 



9300Szilágyi-Jéger Teréz

A színek és a formák jelentéstartalmainak keresése, 
elsősorban a fehérek, kékek, valamint a hozzájuk alap-
vetően kapcsolódó tárgyak, anyagok szimbolikájának 
elemzése foglalkoztat. A víz és az abból adódó élet- 
létformák inspirálnak. Az olajfestés hagyományait kö-
vetve, emellett a pasztellrajz eszköztárát alkalmazva 
festek, de gyakran használom a pasztellt együtt termé-
szetes pigmentekkel, törekedve a tiszta, egyszerű képi 
megfogalmazásra.



9096Tanai Guzorán Anna

Tanai Guzorán Anna Bonyhádon született bukovinai 
székely családban. Tanulmányait Pécsen, Szombathe-
lyen, Kaposváron végezte.

A győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általá-
nos Iskola és a Kovács Margit Iparművészeti Szakgim-
názium tanára. Alkotótevékenységét az iparművészet, 
azon belül is a textil műfaja jellemzi, de szívesen műve-
li a képzőművészet adta kifejezési lehetőségeket is. A 
szövött anyag iránti tiszteletet és szeretetet már gyer-
mekkorában, nagyszüleitől megtanulta. Kis- és nagy-
méretű szövött textíliáit mindig maga készíti. A szövött 
anyag és a festészet nyelvén fogalmaz meg érzéseket, 
élményeket. Formavilága általában elvont, ritkán alkal-
maz konkrét megjelenítéseket. Színhasználata válto-
zatos; erős és áttört színek, lágy színárnyalatok, har-
móniák egyaránt jellemzik. Munkái finom, bensőséges 
tónusaival gazdag érzelemvilágot, kontrasztjai erejével 
elmélyült gondolatiságot hordoz. 15 éve több csopor-
tos kiállításon szerepelt, a 2002 és 2003-as és a 2010-
es megyei Őszi Tárlatokon díjazottként is. Alapító tagja 
az ART 9000 művészeti csoportosulásnak. 



9024Vitáris József

1953-ban születtem Magyarországon. Iskoláimat 
Győrben és Budapesten, a Tanárképző Főiskolát Pé-
csett végeztem. Győrben élek, korábban itt dolgoztam, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában és a Leonardo 
Művészeti Iskolában. Párhuzamosan, több témával és 
több technikával foglalkozom. Az egyik a festmény ke-
letkezésének „genetikus” módszerét alkalmazza, ami-
kor a kiindulás egy kész műnek a részletéből történik. 
Kijelölés, képkivágás, felnagyítás a fő lépések, majd új 
tartalmak, más motívumok jönnek.  A kalligrafikus ré-
tegek című a sorozat a teremtő emberi kézről, a kéz-
zel való alkotásról szól. A felhasznált motívumok is a 
kézművességből származnak és felidéznek kézműves 
technikákat, a keleti kalligrafikus írást, vagy a csodála-
tos magyar hímzések világát.  A káosz és rend sorozat 
a természet rendezetlenségének és a mesterséges, 
geometrikus formák rendjének a találkozását, ellenté-
tük szimultán hatásait vizsgálja.







www.art9000.hu


