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It is as necesarry as It looks (2019)

pausz papír, indigó, fa // változó méret



It is as necesarry as It looks (2019)

pausz papír, indigó, fa // változó méret



It is as necesarry as It looks (2019)

pausz papír, indigó, fa // változó méret



„It’s a job for Superman! ...  I have to change my secret identity!” (2018) 
 

fa, indigó, pausz papír 
(kiállytás fotó)



„It’s a job for Superman! ...  I have to change my secret identity!” részlet (2018) 
 

fa, indigó, pausz papír 



„It’s a job for Superman! ...  I have to change my secret identity!” részlet (2018) 
 

rétegelt falap



It is as sharp as It looks (2018) 
 

olaj, vászon // 100x70cm // 150x120cm



When you realize... (2019)

tinta, papír // 100x70cm



When you realize... (2019)

hurkolt poliészter drapéria// 100x70cm





Leave me alone! (2018) 
 

olaj, vászon // 150x120cm



Who’s out there? (2018) 
 

olaj, vászon // 150x120cm

POW! (2018) 
 

olaj, vászon // 100x70cm



Kiállítás fotó (2018) 
 



Untitled (shapes of a table)(2017)

rétegelt falap, indigó, pausz papír // 39x30cm
(magángyűjteményben)



Untitled (shapes of a table)(2017)

rétegelt falap, indigó // 140x70cm
(magángyűjteményben)



Untitled (shapes of a table) részlet (2017) 

rétegelt falap, indigó // 140x70cm
(magángyűjteményben)



Untitled (2015)

vegyes technika // 150x120cm



Untitled (2016)

vegyes technika // 200x100cm

Untitled (2016)

vegyes technika // 160x140cm
(magángyűjteményben)



Untitled (2016)

vegyes technika // 150x120cm
(magángyűjteményben)



köszönöm a figyelmet

szell.adam18@gmail.com


