
 
 



 

 

 

 

 

 

Magányos kispiramis, akril, vászon, 120 x 100 cm 

 

 

 



 

A realista absztrakt 

Micsoda ellentmondás! Már hogyan lehetne realista-azaz valóságábrázoló épp egy olyan irányzat, amely sík, vagy 

térgeometriára épülő esetleg organikus formákat ötvöző elemekből tevődik össze? „ A kép realizmusa a három nagy 

képi elem; a vonlak, a formák és színek létezéséből áll.”- írja Kazimir Malevics. A nagy orosz festő, aki a 

figurativitásból indult, s életműve utolsó, kicsiny szakaszában oda is érkezett vissza tökéletesen jellemzi a huszadok 

századi festészet nagy boomjának az absztraktnak létjogosultságát. Hiszen minden formákból és síkokból-vagy épp 

formákká és síkokká alakítható. Ezt már Cézanne is észrevette s maga az absztrakt művészet egészében ezt az elvet 

követi. Kialakul a századelőre- a huszadik század elejére az „absztrakció egyetemes nyelve”- s ez a nyelv színesedik, 

gazdagodik mind a mai napig. Beszélt nyelvvé vált, mert ősi gyökerei mindig tartogatnak új-és új felfedezni, felidézni 

valót. 

 Koppány Attila festészete is ezekből a gyökerekből és korai előzményekből táplálkozik. Egy építész végzettségű 

művész számára nem okozhat gondot a formákkal való építkezés. Építkezés és formarendek alakítása. Néhány itt 

látható képének címe is utal erre a gondolkodásmódra : Belváros, Átlós kompozíció, A fekete négyzet kálváriája. 

Koppány az absztrakt festészet játékos-színes vonulatának képviselője, aki bátran emeli képei középpontjába a 

színkontrasztokat. Hideg-meleg, mennyiségi-minőségi, komplementer kontrasztok jelennek meg a festményeken, s 

teszik az amúgy is mozgalmas kompozíciókat még elevenebbé. Koppány a transzparenciát- az áttetszőséget is gyakran 

alkalmazza művein. S van képei sorában egy többször felbukkanó, néha rejtőzködve, néha főszereplőként feltűnő elem 

a gúla. Azaz a piramis, vagy mint képcímbe is foglalt szereplő a Kis piramis. A gúla forgatva, dőlve, prizmaként maga 

mellé állítva más hasonló sík és térformákat képmeghatározó szereplő, sok-sok variáció központi eleme. 

 A szín, mint említettem a Koppány képek igazi mozgatója.. Mondrian, a holland absztrakt –konstruktivista festő így 

vall erről: „A szín-mint olyan-élettel tölt el mindent, és lehetséges, hogy pusztán a szín megpillantása által a 

legnagyobb magasságba, sőt az egyetemes igazság megismeréséhez eljussunk.. 

 Felmerülhet Koppány Attila festményeit szemlélve a nézőben az a kérdés is,: Hogy nézzünk egy absztrakt képet? 

Heinrich Lützeler művészettörténész, az absztrakt művészet egyik első teoretikusa-elméleti szakembere- ezt a 

szempontot javasolja: „A tárgyias képek önmagukban zárt, befejezett egységet képeznek. Úgy tekintünk rájuk, mint 

egy másik világra. Ebben a világban szorosan egybe van fűzve minden: a táj, a tárgyak, az élő alakok és mindezeknek 

az egymáshoz való viszonya. Csodáljuk a dolgok egyensúlyát, tagolását, összekapcsolódását; és lassacskán 

megfogalmazódik bennünk a kép mondanivalója. „. 

 Lám elérkeztünk újra a kezdő gondolathoz. lehet –e realista egy absztrakt mű? Mint olvashatjuk, láthatjuk igen. 

Tekintsünk ilyen szemmel Koppány Attila festményeire. 

                                                                                                             Sinkó István 

                                                                                                   festőművész, művészeti író 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A fekete négyzet kálváriája. akril, vászon, 90 x 120  cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fragmentumok, akril, vászon, 90 x 120 m 

 

 

 

Flipper, akril, vászon, 80 x 120 cm 

 

 



 

 

 

Belváros, akril, vászon, 70 x 100 cm 

 

 

 

Big Burger, akril, vászon, 90 x 120 cm 

  



 

 

 

 

 

                                               Emlék 1., akril, vászon, 70 x 70 cm  



 

 

 

Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. 

február 25.)  

Honlap: www.art-koppany@sze.hu 

Műterem: 2040, Budaörs, Kismartoni u. 86.  

1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, 
Székesfehérvár. Mestere: Ballagó Imre 
festőművész. 1966-1971 Művészeti képzés a 
Műegyetem Építészmérnöki Kar Rajz és 
Formaismeretek Tanszékén ill. műtermeiben. 
Mesterei: Boross Géza és  
Máriási (Masznyik) Iván festőművészek. 
 
1973. Tagfelvétel a Képzőművészeti Alapba (jelenleg MAOE).  

Művészeti egyesületi tagságok: 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége (MKISZ),  
Magyar Festők Társasága (MFT),  
Magyar Vízfestők Társasága, 
Magyar Elektrográfiai Társaság (MET). 
Székesfehérvári Művészek Társasága 
Budaörsi Művészek Társasága 
Magyar Képzőművészek a Világban Egyesület (alapító elnök) 

Első önálló tárlata 1968-ban volt Budapesten, azóta rendszeresen kiállít itthon és külföldön.. A Széchenyi 
István Egyetemen az építészmérnöki szak vizuális művészeti képzését az ezredforduló időszakában 
létrehozta és a műtermi rajzoktatást hosszú ideig irányította.  

Díjak, elismerések: 

1963. Helikoni Ünnepségek Képzőművészeti I. díja. Keszthely 
1965. Helikoni Ünnepségek Képzőművészeti I. díja. Keszthely 
1970. Műegyetem Képzőművészeti Pályázata I. Díj, Budapest 
1977. Fejér megyei Képzőművészeti Pályázat díja. Székesfehérvár 
1982. Győr-Sopron Megyei Tárlat Díja. Győr 
2006. „In Memoriam 1956”  a 2. Országos Képzőművészeti Kiállítás I. díja, 
2014. Fehérvár Szalon különdíja 
2015. XX. Országos Portrébiennálé fődija az „Arany Diploma”és  
Hatvan Polgármesterének Díja 
2018. Országos Petőfi Pályázat és Kiállítás. Kiskőrös,  II. díj 
 
Művei számos  múzeumban, közgyűjteményben  (pl. Magyar Nemzeti Galéria, Xantus János Múzeum, Szent 
István Király Múzeum, Katona József Múzeum, Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Képzőművészeti 
Gyűjteménye, Szöuli Művészeti Egyetem Kortárs Művészeti Gyűjteménye, Közép-Európa Kortárs Galéria) és 
magángyűjteményben (pl. Körmendi Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény, Haraszty Gyűjtemény, 
Rechnitzer Gyűjtemény, Matzon Gyűjtemény, Mesterecsetek Gyűjtemény) megtalálhatók. 

Állandó kiállítása szülővárosában, Enyingen látható a Művelődési Központ dísztermében 2021-től. 
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