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2018-2019 mentor doha művészeti központ, katarban tartózkodó művészek számára
2017 résídő tervező oktató a katari egyetemen, doha, katar
2001-2002 vendégelőadó hyperbody kutatócsoport tudelft, hollandia
2000 ösztöndij alapítvány vizuális muvészeti alap, amszterdam
1995 docens working space II a művészeti akadémia budapestjén
1994 alapító partner attila alapítvány, hollandia
1993 vendég előadó akademie voor bouwkunst rotterdam / amszterdam [working space

project]
1992 vendégelőadó willem de kooning academy, rotterdam [beton project]
1989 igazgató ONL bv [kas oosterhuisszal], hollanida
1988-1989 theo van doesburg stúdió meudonban, párizsban
1988 utazási ösztöndíj brazília fonds egyéni támogatások, amszterdam
1985 ösztöndij amsterdami muvészeti alapitvány
1984-1985 ösztöndíj rotterdami művészeti alapítvány
1978-1983 willem de kooning academy rotterdam
1971-1973 hivatásos színésznő | déryné studio, budapest | rendező szécsy ferenc
1967-1971 színház akadémia | déryné studio, budapest

gyüjtemények

holland nagykövetség abu dhabi, katar múzeum, CBK rotterdam, több magán-gyujtemények

kiállistások

2019 mymondrian day and night / éjjel és nappal | textil | kévés galéria, budapest
2019 egyéni kiállítás | mintasorozat, Q sorozat, szőnyegek, textil | doha művészeti 

központ, katar
2019 intuition and procedure / intuíció és eljárás | Q sorozat, pattern sorozat, 

archipelago szőnyegek és jacquard textil | sejk faisal bin qassim múzeum, katar 
[yassmin alkhasawnehval]

2017 mymondrián grey / szürke, 3d nyomtatott | frank taal galéria | rotterdam
2017 mymondrin day and night / nappali és éjszakai jacquard textil | dubai design 

napok [csoportos holland kreatív ipar] | dubai, UAE
2017 mymondriai nappali és éjszakai, jacquard textil és mymondrian fekete, 3d 

nyomtatott | salone di mobile / szalon di mobil milánó, olaszország [csoportos]
2016 omniverse series / universális sorozat | jacquard textil | holland design hét [kas 

oosterhuis testszékével együtt] eindhoven, hollandia



2016 universe series / universális sorozat | jacquard textil | bejrút design hét 
[csoportos, holland kreatív ipar] libanon

2016 sculpture city / szobor város cloud012, machining emotion robotfestés | RAM 
galéria [csoportos] rotterdam 

2016 omniverse és polynuclear festmények | frank taal galéria [csoportos] rotterdam 
2016 FLOW szőnyeg | dubai design napok [csoportos, holland kreatív ipar]
2015 machining emotion | dubai design hét [oosterhuisszal, antonnal, bodeaval] dubai 

UAE
2015 FLOW szőnyeg | holland design hét [csoportos], eindhoven, hollandia
2014 RAM galéria rotterdam [csoportos]
2014 műcsarnok budapest [csoportos]
2011 A22 galéria budapest [szóló]
2010 teylers museum haarlem [csoportos], hollandia
2009 lucky dutch / szerencsés holland | moszkva [csoportos]
2007 N&n galéria budapest [kas oosterhuisszal]
2006-2007 handdrawspace installáció | ZKM karlsruhe, németország
2005 installáció protoCity 2005 ++ | avenir des villes nancy, franciaország
2004 felfújható váza | kiállítás gonflables lille, franciaország
2004 TT emlékmű | NSA központ centre pompidou párizs, franciaország
2003 handdrawspace installáció | BLAC brüsszel, belgium
2003 handdrawspace installáció | RAM [mobilitási biennálé] rotterdam
2002 handdrawspace installáció | a vízpartok között las palmas rotterdam
2002 handdrawspace installáció | polip brugge 2002 | brugge, belgium
2002 felfújható váza | skin and soul / bőr és lélek kiállítás | jyviskala, finnország
2001 felfújható váza | RAM galéria rotterdam
2000 felfújható váza | archilab orléans, franciaország
2000 FLOW sorozat | RAM alapítvány | schouwburg rotterdam 
2000 felfújható váza | váza az alkalomhoz | galéria yksi eindhoven, hollandia
1999 felfújható váza | váza az alkalomhoz | kruithuis den bosch, hollandia [csoportod]
1999 galéria artikel tilburg, hollandia [csoportos]
1999 handdrawspace | the year of handwriting / a kézirat éve | CBK rotterdam 

[csoportos]
1999 archilab konferencia | orléans, franciaország [csoportos]
1999 jelölés tervezési díj | 1999 boijmans van beuningen rotterdam [Ilona lénárd_kas 

oosterhuis monográfia]
1998 paraSITE hazatérő | városháza haga, hollandia [kas oosterhuisszal, menno 

rubbensszel]
1998 polynuclear sorozat | constructen almere, hollandia [kas oosterhuisszal]
1997 galéria artikel tilburg hollandia [kas oosterhuisszal]
1996 interaktív felfújható szobor paraSITE | R96 fesztiválok, rotterdam
1996 nauta dutilh rotterdam [szóló]
1995 willemswerf rotterdam [szóló]
1995 galéria artikel tilburg, hollandia [csoportos]
1994 galéria artikel tilburg, hollandia [csoportos]
1994 sculpture city / szoborváros | RAM galéria rotterdam
1993 L, v arnhem, hollandia [csoportos]



1991 dr brewster & co | HAL rotterdam [csoportos]
1991 the synthetic dimension / a szintetikus dimenzió | múzeum de zonnehof 

amersfoort, hollandia [kas oosterhuisszal, menno rubbensszel]
1990 galéria zeger reijers rotterdam [csoportos]
1990 galéria westersingel 8 rotterdam [kas oosterhuisszal, rob hordijkel]
1989 művészet a számítógéppel | kastély zeist, hollandia [csoportos]
1989 képzeletbeli tér | de waag leiden, hollandia  [csoportos]
1989 galéria liesbeth lips amszterdam [szoló]
1988 galéria liesbeth lips amszterdam [szoló]
1988 galéria 47 | bergen op zoom, hollandia [szoló]
1987 galéria artikel tilburg, hollandia[Harry Haarsmaval]
1986 galéria liesbeth lips amszterdam [szóló]
1986 galéria westersingel 8 rotterdam [csoportos]
1986 perfo 4 | rotterdami kortárs művészeti fesztivál [csoportos]
1985 galéria liesbeth lips amszterdam [csoportos]
1984 galéria nouvelles images hága, hollandia [csoportos]
1983 rotterdami képzőművészeti központ [marijke janssennel]
1983 galéria westersingel 8 rotterdam [csoportos]

megrendelések

2012 homlokzat design 12 stúdió ház rotterdam
2010 az iWEB hyperbody bútor művészeti projektje | tudelft
2009 szobor | rotary hillegersberg rotterdam
2008 esküvői kápolna | CIPEA nanjing, kina
2007 Fside ház 3d homlokzat | florijn-zuid bijlmermeer amszterdam [megvalósítva]
2006 koncepcióterv meghívásos verseny | claudius prinsenlaan breda, hollandia
2005 a szél szimpfóniája | koncepcióterv meghívásos verseny | kop van zuid rotterdam
2005 textil emlékmű | koncepcióterv meghívásos verseny | tilburg, hollandia
2004 mondrian  emlékmű | koncepcióterv meghívásos verseny | winterswijk, hollandia
2004 powerlines | koncepcióterv | CBK rotterdam
2003 lengő fények | szobor | velp, holland [megvalósítva]
2002 TT emlékmű | assen, hollandia [megvalósítva]
2001 koncepcióterv | floriade II éjsaki holland pavilon haarlemmermeer, hollandia
2000 handdrawspace installáció | kézi terület módban | installáció trans_ports | 

biennálé 2000 velence, olaszország [megvalósítva]
1999 handdrawspace | a kézírás éve | CBK rotterdam 
1999 váza terv eindhoven városának [megvalósult], eindhoven, hollandia
1998 tervezési tanulmány | westergasfabriek amszterdam 
1997 parascape interaktív szobor | kop van zuid rotterdam
1996 zeneszobor | oldemarkt, hollandia [megvalósítva]
1997 hidra | intuitív konstrukció | vízipaviljon neeltje jans, hollandia [megvalósítva]
1994  táncos homlokzatok | 16 teraszos ház | de hunze groningen, hollandia 

[megvalósítva]
1992 koncepcióterv | BKOR | tidemanntér rotterdam 



1990 dazzle painting / káprázatos festmény | de kassen amersfoort, hollandia 
[megvalósitva}

1989 a zászló | fali tárgy | diáklakások alapítvány delft [megvalósitva]
1989 6 teraszos ház homlokzata | házfesztivál hága [megvalósult]
1986 fali tárgy | BRN catering capelle ad ijssel, holland [megvalósítva]

esemémyek / előadások / workshops

2018 robotikus workshop | doha művészeti központ katari | egyetem hallgatóival [kas 
oosterhuis-szal és john john cabibihan-nal], katar

2017 előadás a katari egyetem építészeti és várostervezési tanszékén
2015 robotfestési projekt a dubai design héten [kas oosterhuisszal, ana maria antonal, 

szerb bodeaval], UAE
2009 előadás rotary klub hillegersberg rotterdam
2004 előadás képzőművészeti akadémia utrecht, hollandia
2004 előadás képzőművészeti akadémia nanjing, kina
2003 workshop BCN formula ESARQ barcelonai egyetem, barcelona, spanyolország
2001` előadás skin and soul / bőr és lélek | helsinki, finnország
2000 vendég oktató hyperbody tu delft, hollandia
2000 vitafórum arnhem város képe, arnhem, hollandia
1999 előadás művészeti-építészeti akadémia arnhem, hollandia
1999 nomináció handdrawspace II | biennale média és építészet art.image graz, 

ausztria
1999 előadás audible space / a hallható tér | nai rotterdam, hollandia
1999 előadás urban drift / városi sodródás konferencia | berlin, németország
1999 előadás sites and situations / helyszínek és helyzetek | willem de kooning egyetem,

rotterdam
1998 workshops time&space / idö/tér | épitészeti akadémia amszterdam
1997 workshop morphe konferencia | geelong, ausztrália
1996 előadás képzőművészeti akadémia arnhem, hollandia
1996 cikk a manifesta: super local, super global / szuper helyi, szuper globális | az 

archis 8/96-számában
1996 bemutató cd-rom sculpture city / szoborváros | V2-ben rotterdam
1995 workshop working space II the genes of architecture / az ArchiTecture génjei

bécs, budapest, rotterdam, berlin
1994 manifesztáció sculpture city / szobor város | RAM galéria rotterdam / NAI 

rotterdam
1993 nemzetközi oktatási projekt workshop | amszterdami akadémia, rotterdami 

vizuális művészeti akadémia, tu berlin, st lukas brüsszel
1992 előadás és élő előadás intuitív vázlatrajzolása | de unie rotterdam [kas 

oosterhuisszal, menno rubbensszel]

1991 the global satellite | nemzetközi laboratórium | múzeum de zonnehof amersfoort, 
hollandia



1991 manifeszt the synthetic dimension / szintetikus dimenzió | museum de zonnehof 
amersfoort, hollandia

1990 előadás és workshop mesterséges intuíció | tu delft, hollandia
1990 workshop mesterséges intuíció | galéria aedes berlin, németország

publikációk

2019 powerlines paintings / festmények | ISBN 978-1-71-406735-0
2009 ONLogic monográfia ilona lénárd and kas oosterhuis | images publications 

melbourne. ausztrália
2008 esszé powerlines iA # 2 hyperbody tudelft, hollandia
2008 esküvői kápolna CIPEA | magazin archiworld, dél-korea
2004 cikk a theo van doesburg sztúdióról | könyv theo van doesburghuis meudon, 

párizs, franciaország
2002 handdrawspace / kézi rajz | könyv between the waterfronts / a vízpartok között, 

hollandia
2002 programmable architecture / programozható arkitektúra | közös projektek [kas 

oosterhuis-szal] | l'arcaedizioni, olaszország
2000 felfújható váza | magazin items, hollandia
1999 felfújható váza | katalógus váza erre az alkalomra | észak-brabant, hollandia
1999 felfújható váza | katalógus archilab | orléans, franciaország
1998 vrmlSITE lenard.nl / oosterhuis.nl | katalógus deaf98 a baleset művészete / the art

of the accident, rotterdam, hollandia
1998 a www.lenard.nl weboldal elindítása
1998 monográfia ilona lénárd, képzömüvész_kas oosterhuis, épitész [010 publishers], 

rotterdam
1996 paraSITE weboldal
1996 workshop II the genes of ARchiTecture / az ARchiTecture génjei | cd rom | 

rotterdam, hollandia
1995 sculpture city / szobor város | könyv + cd rom, rotterdam, hollanida
1995 intuitív 3D-s vázlatok | LEONARDO 95/2 magazin, USA / egyesült államok 
1993 L, v | ARCHIS 93/9, rotterdam, hollandia
1990 WIEDERHALL open volume / nyitott térfogat | városi sorozat, amszterdam
1990 intuitív számítógépes vázlatok | VCA I. rész és II rész
1988 theo van doesburg sztúdió az tényleges laboratórium | magazin AB bouwen, 

hollandia
1984 beton mint egy műalkotás / concrete as work of art | napi magazin cobouw, 

hollandia










