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Waldemar Mat tis -Teutsch és 
Maya Mat tis -Teutsch kiállítása 
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Az A22 Galériát Mengyán András 2006-ban azzal a céllal hozta létre, hogy teret 
adjon a kísérletező „mérnök-művészek” s a „művész-mérnökök” találkozásának, 
azoknak, akik kulcsszereplői vagy katalizátorai az „opto-elektronikai forradalom-
nak”. Kepes György előbbi kifejezése adja a tárlatok keretét, a galéria rendezi 
a Nemzetközi Kepes Társaság szimpozionjait, a társaság tagjainak kiállításait.  
A Mattis-Teutsch festődinasztia harmadik nemzedékéhez tartozik Waldemar 
Mattis-Teutsch,1 aki megalakulása óta tagja a Kepes Társaságnak. 2003-ban az 

1  A három Mattis közös kiállítása először 1973-ban, a Kézdivásárhelyen, legutóbb 2004 tavaszán Sepsi-
szentgyörgyön volt látható.

amerikai Shearwater Alapítvány díjazta holo-
gráfiai alkotásait,2 munkásságáról monográfia is 
készült.3 A művész azóta túllépett a holográfon, 
ahogy már korábban a családi hagyományon, a 
festésen is. Nem folytatott műszaki, elektronikai 
tanulmányokat, az 1970-es években végezte el a 
bukaresti Művészeti Akadémiát, akkor a számí-
tógép használatát még nem tanították. Tanárától, 
Corneliu Babától az eredetiségre és a szinté-
zisre való törekvést „tanulta”. Maga rendezte 
be kísérletező műhelyét Brassóban, így a 90-es 
évek hoztak fordulatot az elektronikus képalko-
tásában. Bár festőként is sikeres volt,4 a holog-
ram több generációját végig követte: kezdve 
a lézerfényes „fotóval”, majd a pixelek után az 
ezredfordulón a digitális HOE jött. Ezt követte 
a nyomtatott, majd a reflexiós sztereogram és 
a dot matrix hologram, és végül (?) a negyedik 
generációs, Echo nyomtatott sztereogram. 
Mattis-Teutsch korábban hologramokat állított 
ki az A22 Galériában megrendezett csoportos 
tárlaton,5 majd Rotterdamban, többek között 
Moholy-Nagy László, Frank Malina és Nicolas 
Schöffer „társaságában” szerepelt a Villa Photon 
című kiállításon.6 Most bemutatott legújabb 
munkái lentikuláris képek, amelyeket úgy „valósít 
meg”, hogy virtuális tárgyát térben forgatja, és 
hogy annak széle ne mosódjon el, precízen 
ügyel a mélységélességre. Ez utóbbit a virtuális 
kamerának a forgásponttól való meghatározott 
távolságával éri el. 18 képet vesz fel 18 pozíci-
óról, melyek csíkkamerával, illetve -optikával 
készülnek (egy csíkra két kép), majd a képről nyo-
mat készül. A materiális végeredmény egy alu-
míniumlapra kasírozott nyomat, amelyre mikro/
lentikuláris optika kerül. A fotózásból ismert rasz-
ter helyét a lencse veszi át, s az adott képpont 
fényét irányítja úgy, hogy csak bizonyos helyről 
legyen látható. Ehhez szórt fény szükséges, hogy 
ugyanannak a képnek egyszerre két különböző 
perspektívájú változatát is láthassa az emberi 
szem. 
A szem a „kettős” képen egyfajta modell, mely-
nek hátterében a kör íriszként húzza magába a 
középre tartó vonalakat és formákat, melyek 
egyszerre tűnnek besűrűsödőnek és kirobba-
nónak, centripetálisnak és centrifugálisnak is. 
Belőlük áll össze a kép az agyban, mert amit 
láttat, az meta-kép; fordítottja a Beat című ref-
lexiós sztereogramnak. Korábban a textúra a 
festett felület sík jellegét fokozta, itt a mélység-
érzetet, közelebbről a transzparenciát. A művész 

2  Holográfiai alkotásai elismeréseként tagja lett a német 
Konkrét Művészeti Egyesületnek, s a párizsi Nemzetközi Kultu-
rális Egyesületnek is („Soleil de l’ Est”).
3  Almási Tibor: Mattis Teutsch Waldemar. Mentor Kiadó, 
Marosvásárhely, 2011. A kötet a művészeti monográfiák soro-
zatban, húsz kortárs romániai magyar festő, szobrász elemzé-
sével jelent meg.
4  Festményével Sinaide Ghi díjat nyert Rómában, 1988-ban.
5  Nemzetközi fényműhely, A22 Galéria, 2007. december 28 – 
2008. február 28.
6  Villa Photon. Kinetic Light Objects, NAI (Netherlands 
Architecture Institute), Rotterdam, 2007. január 25 – május 5.
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fény- és színhatást, a látvány elemekből való felépülését is „teszteli” (lásd Teszt 
című korábbi munkáját).7 Analízis egy szintetizálótól. Nagyapja, Mattis-Teutsch 
János Kandinszkijtól függetlenül – de vele szinte egyidőben – alakította ki saját 
festői stílusát, amelyben a képet színek és vonalak alkotják. Az unoka a koloritást, 
az expresszivitást, a kompozíciót, a tempera- és akrilfesték jeleit digitálisra fordítja, 
kromatikus problémákat vázol. A képeknek többnyire nem ad címet, számokkal 
jelöli azokat – korábbi konkrét festményeit a Kompozíció, illetve Absztrakt kom-
pozíció néven számozta. Apja a térbeli képről álmodott, Waldemar a sík vászontól 
a holográfhoz jut el. Legújabb munkáit egyfajta szintézisnek tekinti. A későbbiek-
ben pixeles kamerával szeretne dolgozni, még inkább elszakadva a kép tárgyától. 
Ugyanakkor foglalkoztatja a film is: figurális, történelmi tárgyú képein az alakok 
felbontásában, mozgásritmusában már megtalálhatók az animációs fázisrajzok 
előzményei. 
Mircea Oliv a következőket írta Mattis-Teutsch-csal kapcsolatban: „A fény feno-
menológiája és ontológiája újra a filozófiai-esztétikai érdeklődés központi kérdése 
lehet, a valóság szimbolikájának megújításán keresztül és úgy, hogy a természe-
tes fény a művészeti morfológia és a művészi kifejezés részévé válik. Az elekt-
ronika által létrehozott optikai kompozíciók és jelentésük, amely megerősíti a 
transzduktivitást, és más dolgok, amelyek meghatározzák hitünket a művészet vilá-
gában és amelyre a fény elmélete építhető, levezethetők a közelmúlt fizikai kísérle-
teiből. Egy olyan művész számára, mint Waldemar Mattis-Teutsch, a fény elmélete 

7  Teszt: egy 1986-os konkrét festmény címe és lényege, amely az újabb művekkel kapcsolatban is ér-
vényes.

és holográfia gyakorlata úgy értelmezhető, mint 
a lélek mélysége. Túl ezen: a művészettörténet-
ben gyakran felvetődik az új elméletek eredete, 
a megtermékenyítés problémája. A fény meg-
jelenésről szóló történeti munkáiban a művész 
kezdetektől mostanáig bizonyítja a fény angyali 
voltát (locus seraficus), amely esélyt ad a kuta-
tás és a gondolkodás számára is, hogy tisztázza: 
miben áll a fény szerepe a fejlődésben, a meg-
újuló napenergia által biztosított átláthatóság új 
horizontja alatt.”
A feleség, Maya Mattis-Teutsch szintén tagja a 
Kepes Társaságnak. Férje virtuális térkompozí-
cióit a kiállításon az általa készített üvegplaszti-
kák egészítették ki. A bukaresti képzőművészeti 
akadémián végzett művész díszleteket is tervez, 
a térbeli gondolkodás tanúságát e művekben 
is láthattuk. A művész az átlátszó síkok egy-
másra rétegzéséből, „hajtogatásából” (folding), 
illetve egymásutánjából teremt teret, akár 
könyvlapszerűen, akár kanavászhoz hasonlóan. 
Az akril-üvegből készült művekben a láthatóvá 
tétel helyett most az átláthatóvá tétel gesztusa 
érvényesül. 
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