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1956-1959 között a Szegedi  Tanárképző  Főiskolán szerzett rajztanári képesítést. Mestere Vinkler László volt. Több nem-
zetközi művésztelepen való részvételre kapott felkérést: 1967 Katowice (PL); 1973: tanulmányút, Havannai Művésze-

ti Akadémia (KUB); Nemzetközi Akvarell Telep, Torgoviste (BG); 1978,: Nemzetközi Művésztelep, Bácska-Topolya (YU); 
1983,: tanulmányút, Svájc, Délkelet-Franciaország; 1986-1988: Kunst Messe, Bázel; 1992: tanulmányút, Velence (OL); 1993,  
1995, 1997: tanulmányút, Leiden (NL). 

1962-től kiállító művész. Önálló kiállításokon rendszeresen szerepel. 1983-ban a Műcsarnokban, 1986-ban Berlinben, 
1992-ben Bécsben volt egyéni kiállítása. Részt vett a Műcsarnok csoportos tárlatain (1968, 1977, 1982, 1995, 1997) és  
a vásárhelyi Őszi Tárlatokon 1970-1997 között. 

„Mezőtúron él. A 60-as, 70-es évek hazai festészetének egyik legeredetibb képviselője. Művészi felfogása látszólag  
a vásárhelyiek realista szemléletével rokonítható, ~ magányos, szuverén egyéniség. Korán rátalál sajátos témavilágára és 
szuggesztív kifejezési eszközeire. Főként a végtelenséget sejtető kopár tájak, folyóparti térségek érdeklik, ahol rendszerint 
magányos vagy mechanikus rendben megjelenő apró alakok tűnnek fel. Mintha Mednyánszky vagy Nagy István figurális 
felfogását építené tovább, amikor megteremti tömbös, magukba roskadó, zárkózott lényeit, akik szemlátomást a föld 
gyermekei, ám ilyenformán is mélységesen magányosak és elhagyatottak. Annál is inkább, mivel ~ monokróm szürkés, 
okkeres képfelületeket alkot. Ezzel valami álomszerű misztikát kölcsönöz látomásainak.

A 80-as években kipróbálta a textíliákban rejlő képalkotási lehetőségeket. Talán ez is közrejátszik, hogy ettől kezdve fes-
tői előadása is színesebbé válik. Most már Csontváry vagy Földi Péter eleven színkultuszából töltekezik, másrészt a szürre-
ális komponálás és az ironikus emberfelfogás is beépül művészetébe. ~ konzekvens, sokoldalú alkotó, aki az olajfestészet 
mellett a grafikában, a vízfestészetben is jelentős műveket alkotott.”

Szuromi Pál

Díjai
1968.  Derkovits-ösztöndíj (1968-1971);
1971. Rippl Rónai-díj;
1972. Munkácsy-díj;
1988. Érdemes Művész;
1997. Tornyai-plakett.

Első borító: Traktoros és hitvese – 1992., vászon, olaj, 100x150 cm
Hátsó borító: Útonjárók, Fatanya – 2007., vászon, olaj, 70x100 cm



Keresztelő Szent János – 1991., vászon, olaj, 100x150 cm
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Nahát?! – 1999., vászon, olaj
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Gátőr a vízben – 1993., vászon, olaj, 100x130 cm
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Visszatérő álmaim IV. – vászon, olaj, 100x70 cm
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Csikótűzhely – vászon, olaj, 50x60 cm
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Hithű – 2008., vászon, olaj, 40x30 cm
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Istenbizony – 2012., fa, olaj, 76x45 cm
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Fejés után – 1999., papír, pasztell, 30x48 cm
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Mediterrán I. – 2006., papír, akvarell, 20x14 cm
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Mediterrán II. – 2006., papír, akvarell, 20x14 cm

– 13 –



Lóránt János Demeter műtermében – 2007.



Ez a könyv a kiadó „Kis példányszámú, print művészkönyv” sorozatának 

…………
számú kötete, amely

Lóránt János Demeter festőművész
alkotásaiból, 7 példányban készült.

Az 1997-től fennálló Körmendi–Csák Gyűjtemény anyagának válogatása 16 lapból áll, 
kézzel merített papíron, 12 darab nyomatot tartalmaz.

Szerkesztette: Csák Ferenc művészettörténész
A kötetet tervezte: Kneisz István

A könyvet készítette: Vinczemill Papírmerítő Műhely

Kiadja: Körmendi Kiadó | Virtual Market Kft. 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 7.

www.kormendigaleria.hu | info@kormendigaleria.hu

Felelős kiadó: Dr. Körmendi Anna
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