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A poszthumanista perspektíva tágabb értelemben azt is jelenti, hogy nem a humaniórák, hanem a „könyörtelen” hard science szemszögéből írjuk le még a kulturális jelenségeket is. Az anyag kémiai (szerkezeti és halmazállapotbeli) átalakulása ebben a szellemben most a kulturális hagyományként és szociokulturális környezetként is ismert, valós és virtuális, emberi domíniumokra vonatkozik. Magyarán szólva
úgy gondolom, hogy Gyenis egyes művei éppen arról szólnak, hogy mi történik a kulturális (művészettörténeti) tradícióval, illetve hogyan hat jelenlegi politikai és gazdasági rendszerünk Magyarországra
és a Földre. Vagyis egyrészt egyfajta kultúrantropológiai, másrészt pedig valamiféle humánökológiai perspektívából néznek rá a történetiség, a modernista esztétika, az avantgárd akcionizmus (a land art
és a szituácionizmus) kérdéseire, amihez kiváló terepet kínálnak az Oxidált motívum26-29 31 sorozata és az Örökpanoráma abszurd, szociografikus jellegű természetfotói.
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Örökpanoráma | Eternal Panorama, 2008, 80x205 cm

The posthumanist perspective in a wider sense also means that even cultural phenomena are described not from the aspect of humanioras but from that of “merciless” hard science. In this sense, the
chemical (structural and physical) transformation of the matter refers to the real and virtual human dominions also known as cultural traditions and socio-cultural environment. In other words, I think, some
of Gyenis’s works are about what happens to cultural (art historical) tradition and what impact our current political and economic system will have upon Hungary and the Earth. That is, I would look at the
questions of historicism, modernist aestheticism and avant-garde actionism (land art and situationism) from the point of view of cultural anthropology on the one hand and of human ecology on the other;
all this is well illustrated by the absurd and sociographical nature photos of his series entitled Oxidant Pattern26-29 31 and Eternal Panorama.

A mai globális, posztindusztriális rendszer kulturális működésének egyik legátfogóbb elemzése még
mindig Fredric Jameson nevéhez köthető, aki Guy Debord és Jean Baudrillard nyomdokain egyrészt az
illuzórikus, testetlen kép, másrészt a folyamatos jelen és a történelem utániság korszakaként értelmezte
az önmagába révülő modernitás utolsó, posztmodern szakaszát.13 A sci-fi rajongó Jameson nemcsak
azért jó kalauz számunkra, mert kérlelhetetlen logikával írja le a későkapitalizmus szimbolikus működését, hanem azért is, mert az irodalmi és képzőművészeti (valamint filmművészeti) pastiche fogalmával
Baudrillard szimuláció- és szimulákrum-elméletét kiterjeszti a műalkotásokra is.14 A posztmodern
pastiche-ról igen röviden azt kell tudni, hogy önreflexíven, de a történetiséget nélkülözve keverednek
benne egymással különféle stílusok és műfajok.15 Baudrillard hiperrealitásához hasonlóan a pasticheban is szinte lehetetlen eldönteni, hogy az egyes elemek mi mindenre utalnak és reflektálnak, és milyen
viszonyban állnak a valósággal és a fikcióval. A Kultvagyonon például egy templomrom látható, amely a
szocialista rendszerben kultúrházként is funkcionált, majd az enyészeté lett és a pusztulás nyilvánvaló
nyomain túl a falba karcolt „grafitikkel” a fiatal „szubkultúrák” ténykedésének emlékét is magán viseli.
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Gyenis a történelem „késztermékéhez” egy piros-fehér csíkos lezáró-szalagot tesz hozzá, de úgy, hogy
az összekötés többértelmű gesztusával a rekonstrukció különféle
lehetőségét – emlékezés, újjáépítés – is megjeleníti. Az invenciózus
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Fredric Jameson: Postmodernism, or, the Cultural Logic
of Late Capitalism. Durham: Duke University Press,
1991. Magyarul részletek: A posztmodern, avagy a
késői kapitalizmus kulturális logikája. Ford.: Erdei
Pálma. Jószöveg, Budapest, 1998.
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Jean Baudrillard: Simulacra and Simulation. (1981) Trans.
Sheila Faria Glaser. The University of Michigan Press,
Ann Arbor, 1994. A bevezető fejezet magyarul is:
A szimulákrum elsőbbsége. Ford.: Gángó Gábor. In:
Testes könyv I. Szerk.: Kiss Attila Attila – Kovács Sándor
s.k. – Odorics Ferenc. Ictus, Szeged, 1996. 161-193.
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V.ö.: Fredric Jameson: A posztmodernizmus és a
fogyasztói társadalom. (1985) Ford.: Timár Katalin.
http://www.c3.hu/~ludwig/2005/esemenyek/2006/
f_jameson.pdf

pastiche szépsége valahol éppen a történeti tudatot rongáló
korrózióból és a kulturális tájakat eltorzító erózióból adódik, abból,
ahogyan egy Quentin Tarantinóhoz, vagy Viktor Pelevinhez hasonló
elme látásmódja szétmarja és egyben össze is forrasztja különböző korok és kultúrkörök képeit, szimbólumait és beszédmódjait.
Ráadásul úgy teszi ezt, hogy a végeredmény nem egy lerohadt
szöveg, vagy egy lepusztult táj lesz, hanem az „összeoxidálódott”
anyagok színes és szemet gyönyörködtető kaleidoszkópja.

One of the most comprehensive analyses of the cultural operation of today’s global post-industrial system has
been provided by Fredric Jameson who followed the ideas of Guy Debord and Jean Baudrillard in describing the
last postmodern stage of self-entranced modernity as the age of the illusory and bodiless image on the one hand
and that of the continuous present and posthistory on the other.12 Jameson who is a sci-fi fan is a good guide
for us not only because he has described the symbolic functioning of late capitalism with relentless logic but also
because using the concept of literary and artistic (as well as film) pastiche he has extended Baudrillard’s theory of
simulation and simulacrum to works of art as well.13 It is enough to know here that the postmodern pastiche mixes
various styles and genres self-reflectively but with no sense of history.14 Similarly to Baudrillard’s hyperreality, it is
impossible to find out what the various elements of a pastiche refer to and reflect upon and how they are related
to reality and fiction. In Gyenis’s Cult Property, for instance, there is a church which was operated as a cultural
house in the socialist regime and then it disintegrated and it has not only the signs of evident decay but also the
memory of young “subcultures” in the form of “graffiti” on the walls. Gyenis adds a red-and-white-striped locking
tape to the historical “end-product” but in such a way that with the polysemantic gesture
of binding he also represents the various possibilities of reconstruction: remembering

12

Fredric Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of
Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
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Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation [1981] Trans.
Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: The University of Michigan
Press, 1994.

historical consciousness and the erosion distorting cultural landscapes; from the way the

Cf. Fredric Jameson, A posztmodernizmus és a fogyasztói
társadalom [Postmoderrnism and the Consumer
Society, 1985) Trans. Katalin Timár. http://www.c3.hu/
~ludwig/2005/esemenyek/2006/f_jameson.pdf

welds the images, symbols and discourses of different ages and cultures. Furthermore,
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and re-building. The beauty of inventive pastiche derives from the corrosion destroying
vision of an intellect similar to Quentin Tarantino or Viktor Pelevin corrodes as well as
he does it in such a way that the result is not a broken-down text or a wasteland but the
colourful and enrapturing kaleidoscope of materials “oxidated together.”
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Kultvagyon | Cult Property, 2008, 80x100 cm

A pastiche azonban Jameson olvasatában meglehetősen negatív jelenség, amely nélkülözi a kritikai potenciált. Ez talán abból is adódik, hogy az
egyik legjelentősebb amerikai, posztmarxista filozófus Guy Debordtól eltérően már nem igazán hitt az olyan utópiákban, mint a kommunizmus
vagy a forradalmi kultúrakritika.16 Debord és a szituácionisták viszont a hatvanas években még hittek abban, hogy a rendszer, azaz a látványtársadalom kritizálható a rendszer eszközeivel, Jameson viszont a nyolcvanas években Adorno „tanítványaként” ennél már jóval pesszimistább volt.
(A szituácionisták tevékenysége egyfajta rendszerkritikának is tekinthető, ráadásul organikus rendszerkritikának, hiszen a rendszer „szerves” részét
képező eszközökkel – képekkel, ideológiákkal, kommunikációs technológiákkal – dolgoztak.) A kultúrakritika illúziója ma is él, ami talán éppen annak
köszönhető, hogy a rendszer nem működik tökéletesen, valamint annak, hogy az emberi erőforrások is alkalmasak arra, hogy időről időre megzavarják a rendszer működését. E tekintetben elég, ha felidézzük a legkülönfélébb terrorista és „terrorista” cselekményeket, amelyek a globalizáció és
a globális felmelegedés ellen irányulnak. Akcionistaként Gyenis közelebb áll a politikai és kulturális
aktivistákhoz, mint a szórakoztató- és reklámipart kiszolgáló vizuális technikusokhoz. Ennyiben talán
16
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Guy Debord: A spektákulum társadalma. (1967) Ford.: Erhardt Miklós.
Balassi, Budapest, 2006. Debord és a szituácionisták arra törekedtek,
hogy a fennálló gazdasági-társadalmi rend, a látványtársadalom
eszközeit (détournement) és stratégiáit (dérivé) használják
fel annak kritizálására és aláásására. A spektákulum fogalmának
megvilágításához érdemes Debord-t idézni: „A spektákulum nem
képek együttese, hanem az egyes emberek között létrejött olyan
társadalmi viszony, amelyet képek közvetítenek. (…) A spektákulum
objektiválódott világlátás. (…) A spektákulum a tőke, a felhalmozódás
olyan fokán, hogy képpé válik.” – Debord, 2006. 10. és 19. Magyarán
és némileg reduktíve arról van szó, hogy Debord szerint a kép
nemcsak az elsőszámú árucikké és profitforrássá vált, de már saját
magunkat és emberi viszonyainkat is a rendelkezésünkre bocsátott
képek alapján fogjuk fel. Vagyis a kép vált a gazdasági és politikai
hatalom gyakorlásának első számú eszközévé.
W. J. T. Mitchell: A műalkotás a bio-kibernetikus
reprodukció korszakában. (2003) Ford.: Hornyik Sándor.
www.magyarepitomuveszet.hu (2007) A Mitchell által parafrazeált
tanulmány természetesen: Walter Benjamin: A műalkotás a technikai
sokszorosíthatóság korszakában. (1936) Ford.: Barlay László. In:
Kommentár és prófécia. Gondolat, Budapest, 1969. 301–334.

nem túlzás azt állítani, hogy Gyenis a szituácionisták örököseként a „bio-kibernetikus reprodukálhatóság” (W. J. T. Mitchell, Walter Benjamin után) korszakának látványvilágát és látványtársadalmát
jeleníti meg művein.17 Már csak azért sem, mert Mitchell Benjamin-parafrázisának kiindulópontja
éppen a géntechnológia, ahol a számítógépes és az élő rendszerek szintézise valósul meg igen
látványos módon a genetikai tervezés és a klónozás során. Ráadásul Mitchell tágabb értelemben
éppen Guy Debord spektákulum fogalmát installálja újra a jelenkori technika színvonalára, azzal a
változtatással, hogy a globalizált későkapitalista gazdaságot olyan kibernetikus rendszernek tekinti,
amely a biológiai rendszerekkel szoros szimbiózisban alkotja az emberi faj jelenkori természeti és
kulturális környezetét. Gyenis fényképeinek hibrid struktúrái (NoÉ, Bodymade, Vidéki kirándulás,
Fémvagyon, Self) látszólag éppen ennek a kultúrának a vizuális „dokumentumai”, valójában azonban
egyedi képzőművészeti akciók, saját készítésű protézisek és in situ tájátalakítások emlékét őrzik,
és így kétszeresen is reflektálnak a technotudományos világkép ideologikus és mediális uralmára.
Egyrészt megidézik a technológiát magát és vele együtt az implicit technokrata ideológiát, másrészt
viszont a technológiai mimikrit öltő (kritikus) képalkotói attitűdöt is megjelenítik.

However, pastiche in Jameson’s reading is a rather negative phenomenon which has no critical potential. One of the reasons for this may be that
unlike Guy Debord, one of the most significant American post-Marxist philosophers, he did not really believe in such utopias as communism
or revolutionary cultural criticism.15 In the sixties, however, Debord and the situationists still believed that the system, i.e. the society of the
spectacle can be criticized with the tools of the system; but in the eighties Jameson—as Adorno’s “disciple”—was much more pessimistic. (The
activities of the situationists can also be regarded as a kind of (in fact, organic) criticism of the system since they worked with images, ideologies
and communication technologies—the “organic” parts of the system.) The illusion of cultural criticism is still around today which is probably
due to the fact that the system does not work properly and that human resources are also capable of disturbing the operation of the system
from time to time. In this respect it is enough to recall the various terrorist and “terrorist” actions which are directed against
globalization and global warming. As an actionist, Gyenis is closer to the political and cultural activists than to the visual
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Guy Debord, A spektákulum társadalma [The Society of the Spectacle, 1967]
Trans. Miklós Erhardt. Budapest: Balassi, 2006. Debord and the situationists
attempted to use the tools (détournement) and strategies (dérivé) of the
existing economic-social order, the society of the spectacle, to criticize and
undermine it. To clarify the concept of ’spectacle’ it is worth quting Debord:
“The spectacle is not a collection of images; rather, it is a social relationship
between people that is mediated by images. (…) It is a world vision which
has become objectified. (…) The spectacle is capital to such a degree
of accumulation that it becomes an image.” (Debord, 2006. 10. és 19.) In
other words and to put it simply, the point is that according to Debord it is
not only that the image has become the number one product and source
of profit but also that we already comprehend ourselves and our human
relationships on the basis of the images available for us. That is, the image
has become the primary tool of exercising economic and political power.
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W. J. T. Mitchell, “A műalkotás a bio-kibernetikus reprodukció korszakában”
[The Work of Art in the Age of Biocybernetic Reproduction, 2003] Trans.
Sándor Hornyik. www.magyarepitomuveszet.hu (2007). The monograph
paraphrased by Mitchell is, of course: Walter Benjamin, “A műalkotás a
technikai sokszorosíthatóság korszakában” [The Work of Art in the Age of
Its Technical Reproducibility, 1936] Trans. László Barlay. In: Kommentár és
prófécia [Commentary and Prophecy] Budapest: Gondolat, 1969. 301-334.

technicians serving the entertainment and advertisement industry. In this sense it is perhaps not an exaggeration to say
that as an heir of the situationists, in his works, Gyenis represents the world and the society of the spectacle of the age of
“bio-cybernetic reproducibility” (W. J. T. Mitchell after Walter Benjamin). 16 It is certainly not an exaggeration if we consider
that the starting point of Mitchell Benjamin’s paraphrase is gene technology in which the computer and the living systems
are being synthesized in a spectacular way during genetic design and cloning. Moreover, in a wider sense Mitchell re-installs
Guy Debord’s concept of spectacle to the standard of contemporary technology with the difference that he considers the
globalized late-capitalist economy such a cybernetic system which forms the present-day natural and cultural environment
of the human race in close symbiosis with the biological systems. Seemingly, the hybrid structures of Gyenis’s photos (NoaH,
Bodymade, Countryside Excursion, Metal Property, Self) are the visual “documents” of this culture but, in fact, they are individual
artistic actions and they preserve the memory of self-made prostheses and in situ landscape formations whereby they
doubly reflect upon the ideological and medial power of the techno-scientific world-view. On the one hand, they conjure up
technology itself together with the implicit technocratic ideology but, on the other hand, they also represent the attitude of
the (critical) imagery appearing in technological mimicry.
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Feszített horizont | Stretched Horizon, 2007, 70x100 cm
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Szénvagyon | Coal Property, 2008, 80x100 cm
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Fémvagyon | Metal Property, 2008, 80x100 cm

A Fémvagyon29 és a Feszített horizont27 nagyléptékű struktúráival szemben a Szénvagyon28 és a Kővagyon31
éppen az ember (a művész) és az emberi tényező szerepét jeleníti meg ironikusan a poszthumanista tájban, amelyet
egyrészt természeti (erdőtűz), másrészt gazdasági (fakitermelés, bányászat) folyamatok alakítanak. Az emberi jelentésteremtés, az emberi reflexió alig észrevehető pókhálóként szövi be az elégett táj szerves maradványait. És ráadásul
még ez a „pókháló” is visszautal az emberi technológia racionalitására és operativitására azzal, hogy az emberi kultúra
egyik „nagy találmányát”, a gumipókot hasznosítja újra. (Valamivel később majd ugyanilyen furcsa hálózatok és vezetékek fogják összekuszálni a Kutatási napló technicizált képi világát is.) A technotudomány Mitchell-féle ideológiáján
kívül a mediális dimenziók mélyebb feltárásához szükség lesz Friedrich Kittler optikai médiumokról alkotott teóriájára is, amelyről majd az Evolúció szekcióban lesz szó részletesebben.18 Elöljáróban – némileg enigmatikusan – azért
érdemes utalni arra, hogy Kittlernél éppen a számítógép korszaka hozza el a technicizált lacani triád (reális-imaginárius-szimbolikus) digitális újraegyesítését, és pontosan ez a fajta elektronikus spektákulum (vagy „konszenzuális
hallucináció”) szolgáltatja Gyenis műveinek adekvát anyagi és szellemi hátterét.19 Guy Debord több mint negyven
éves elemzése a spektákulum társadalmáról alapjaiban még ma is érvényes, de Gyenis mintha Mitchell-lel (és persze
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Kittlerrel) összhangban amellett foglalna állást, hogy immáron nem egyszerűen a képek dominanciájára kell referálni,
hanem a képeket előállító technika uralmára. Gyenis szituácionizmusa így tulajdonképpen a bio-kibernetikus és
digitális(!) reprodukció kritikája a „valódi” protézisekkel (Bodymade12 13), az „igazi” gyümölcsökkel (Hobbi-génsebészeti példatár14 15) és a megvalósított tájátalakításokkal (Vidéki kirándulás32 33, Oxidált motívum26-29 31), de
30

Környezetmelegítő csoport | Global Warming Group, 2003, 70x100 cm

egyúttal a szituácionizmus „önkritikája” is, hiszen a Turbo – Global Warming Group például azt is megmutatja, hogy
mennyire nevetségesnek tűnhet, ha valaki globális folyamatokat kísérel meg befolyásolni.20
Kittler felől nézve az is tudatosulhat, hogy Gyenis éppenséggel a jelentésalkotó és világképteremtő
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Friedrich Kittler: Optikai médiumok. (2002) Ford.: Kelemen Pál. Ráció, Budapest, 2005.
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Friedrich Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. Brinkmann, Berlin, 1986. A könyv
alaptézise szerint az írógép, a film és a gramofon informatikai felépítése (vagyis az a
mód, ahogy az információt rögzítik, átalakítják, tárolják és továbbítják) párhuzamba
állítható a szimbolikus, az imaginárius és a valós lacani terminusaival, amelyek a
szubjektum és a valóság mentális viszonyának leírására szolgálnak. Kittler szerint a
digitális információkezelés kidolgozásával a korábban (a modernitásban) különböző
módon kezelt hang, betű és kép ugyanolyan kód szerint tárolható, ami egyaránt
korlátlan lehetőségeket kínál a valós, a szimbolikus és az imaginárius szférák
területén. Nagyon leegyszerűsítve a lacani fogalmakat, az imaginárius a képzelet
(képi) világa, a szimbolikus a nyelv (és a fogalmiság) birodalma, a valós pedig nem a
valóság, hanem mindaz, ami nem szimbolizálható, amit a nyelv nem képes vagy nem
akar megjeleníteni. Az imaginárius, a szimbolikus és a reális lacani hármasához lásd:
Jacques Lacan: Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. (1964) Trans. Alan
Sheridan. Norton, New York, 1977.
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Gyenis tájátalakításainak (Vidéki kirándulás) „szürreális” humoráról és önreflexivitásáról:
Aknai Katalin: Természet után, avagy „ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz”. Gyenis
Tibor válogatott munkái, 1999-2004. Echo, 2004/4. 32.

optikai technológiára reflektál a látás megtévesztésének, a szem és az elme – mindig is korhoz
kötött – becsapásának tematizálásával. (Ennek egyik kiváló példája egyik legfrissebb munkája,
amely egyúttal az egyik leghíresebb konceptualista fotográfus, Jan Dibbets emléke előtt is tiszteleg
egy „blaszfém” szójátékkal: Jan Dibbets kötelez.79 A tengerparti képen a perspetivikusan rövidülő
villanyoszlopok közé köteleket feszít ki a művész, de úgy, hogy azok a kép széleivel párhuzamos
téglalapot alkotnak. Vagyis egyrészt korrigálja a valóságot az „isteni” geometria szellemében,
másrészt viszont becsapja a fotografikus reprezentáció igazságában hívő nézőt, mivel természetesnek
állít be egy konstruált geometriai harmóniát.) A medialitás és az optika kapcsán az is fontos momentum,
hogy Gyenis nem a valóság reprezentációját, azaz a képet manipulálja, hanem magát a valóságot.
A vezetékes (zsinóros, szalagos) és a pókos képeken jól látható, hogy a fotográfus nem a kép egyes
elemeit retusálja (alakítja át, színezi ki vagy rajzolja át), hanem a tájban és a tájjal dolgozik.

As opposed to the grandiose structures of Metal Property29 and Stretched Horizon27, Coal Property28 and Stone
Property31 do represent the role of man (the artist) and the human factor ironically in the post-humanist landscape
which is formed by natural processes (forest fire) on the one hand and by economic ones (wood cutting and mining) on
the other. The creation of human meaning and human reflection weave through the organic remains of the burned-out
landscape as an invisible spider’s web. And, moreover, even this “spider’s web” refers back to
the rationality of human technology and operativity by recycling one of the “great inventions”
of mankind: the rubber spider. (A little later similarly strange networks and wires will scramble
the technicized imagery of Research Diary too.) In order to understand the deeper layers of the
medial dimensions we need not only Mitchell’s ideology of techno-science but also Friedrich
Kittler’s theory of the optical media which will be discussed in more details in the section on
“Evolution”17. As a preliminary, somewhat mysteriously, it is worth mentioning that in Kittler
it is the computer age that has brought about the digital reunification of Lacan’s triad (realsymbolic-imaginary) and it is exactly this kind of electronic spectacle (or “consensual hallucination”) that provides the adequate material and spiritual background of Gyenis’s works.18
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Friedrich Kittler. Optikai médiumok [Optische medien, 2002] Trans. Pál Kelemen. Budapest: Ráció, 2005.
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Friedrich Kittler. Grammophon, Film, Typewriter. Berlin: Brinkmann, 1986. According to the basic premise
of the book, the informatic sructures (i.e. the way they record, change, store and send the information)
of the typewriter, the film and the gramophone can be compared to Lacan’s terms of the symbolic, the
imaginary and the real which are used to describe the mental relationship between the subject and
reality. In Kittler’s opinion, the development of digital information management made it possible for
us to use the same code system to store sound, letter and picture each of which had been previously
(in modernity) treated in different ways and it offers limitless possibilities in the spheres of the real,
the symbolic and the imaginary. To put Lacan’s terms in a very simple way: the imaginary would be the
(visual) world of the imagination, the symbolic the realm of the language (and conceptuality) whereas
the real would not correspond to reality but rather everything that cannot be symbolized and what
language is unable or unwilling to express. As for the three terms of Lacan, see Jacques Lacan. Four
Fundamental Concepts of Psycho-Analysis (1964) Trans. Alan Sheridan. New York: Norton, 1977.
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Kővagyon | Stone Property, 2008, 80x100 cm

26

Ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz I.
As soon as you leave the city, you get into
trouble I., 2001, 112x140 cm
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Az Oxidált motívum26-29

(2007) helyszíne is valós: egy leégett

Guy Debord’s more than forty-year-old analysis of the society of the spectacle is essentially still valid today

erdő valahol Európában. De a művész nem kárbecslő, és nem is

but it seems as if Gyenis—in agreement with Mitchell (and, of course, with Kittler)—were to claim that it is

zöld aktivista, és bizony elég furcsa dolgokat művel a természetben.

not enough any more to refer only to the dominance of pictures but also to that of the technology producing

A Fémvagyon29 című képen például rozsdás konzervdobozokat,

them. This way, Gyenis’s situationism is, in fact, a criticism of bio-cybernetic and digital(!) reproduction by
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mocskos üres üvegeket és ronda sárga nejlonzacskókat rendez el

using “genuine” prosthesis (Bodymade12 13), “real” fruits (Hobby Genetic Engeneering Collection of Examples)

gondosan, geometrikus alakzatokban az üszkös talajon. A fotó

and completed landscape transformations (Countyside Excursion, Stretched Horizon) but, at the same time, it is

azonban nemcsak egy környezeti katasztrófa (erdőtűz) dokumentuma,

also a “self-criticism” of situationism since his works such as Turbo—Global Warming Group, for instance, shows

és nem is csupán ironikus utalás a poszt-szocialista országok gazda-

too how ridiculous it may seem if somebody attempts to influence global processes.19

sági erőforrásaira (fémvagyonunk rozsdás konzervdobozokból áll),
hanem szín- és fényhatásaiból adódóan kifejezetten festői hatást kelt.
A látvány nemcsak a land art, az akcionizmus és a szituácionizmus
történetéhez illeszkedik szervesen, de a képi világ felidézi a lírai
absztrakció motívumkincsét is. (Sőt akár az amerikai absztrakt expreszszionizmusra is asszociálhatunk, de mindenekelőtt Jackson Pollockra,
aki csikkeket és háztartási hulladékokat is „beleejtett” energikusan
„dekoratív”, csurgatott festményeibe.) Maga a „főcím”, az oxidált
(azaz elöregedett, elhasználódott, tönkrement) motívum kifejezés is
művészettörténeti konnotációkat sejtet. És ebben rejlik a mű igazi
abszurditása. Az alkotó felfigyel egy természeti tragédiára, odamegy,
és festőien elrendez mindenféle hulladékot az amúgy önmagában is
eléggé festői tájban. Majd az egészet lefotózza, és a kép így már nem
is annyira a felégett erdőt és a rozsdás fémvagyont reprezentálja,
hanem a művészi képalkotás öncélú esztétikáját. És mindehhez
odabiggyeszti még az oxidált jelzőt is, amely egyértelműen arra utal,
hogy az effajta esztétizálás fölött nagyon is eljárt már az idő.

Taking Kittler as a starting point, we might as well think that Gyenis is actually reflecting upon the meaning
and world-view creating optical technology by thematizing the always age-bound deception of seeing as
well as the eyes and the mind. (A good example for this is one of Gyenis’s most recent works, which, at the
same time, is also a tribute to one of the most famous conceptualist photographers, Jan Dibbets, with a
“blasphemous” pun on words: Jan Dibbets Obliges.79 [The Hungarian word “kötelez” in the title has a double
meaning: 1. obliges; 2. works with ropes] In the picture of a sea-shore, the artist tautens ropes between the
lamp-posts perspectively getting shorter and shorter but in such a way that they form a rectangle parallel to
the edges of the picture. That is, on the one hand, he corrects reality in the spirit of “divine” geometry but, on
the other hand, he cheats the spectator who believes in the truth of photographic representation since he
presents a constructed geometric harmony as natural. In connection with mediality and optics, it is important
to note that Gyenis does not manipulate the representation of reality, i.e. the picture, but reality itself. In the
pictures with networks (of strings and ribbons)
and spiders it can be clearly seen that the
photographer does not retouch (transform,
colour or re-draw) certain elements of the
picture but works in/with the landscape.

19

On the “surreal” humour of Gyenis’s landscape transformation (Countryside
Excursion) and self-reflexivity see: Katalin Aknai, “Természet után, avagy
’ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz’. Gyenis Tibor válogatott munkái,
1999-2004” [After Nature; or, “as soon as you leave the city, you get into
trouble.” Tibor Gyenis’s Selected Works, 1999-2004] Echo, 2004/4. 32.
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Ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz II. | As Soon As You Leave the City, You Get into Trouble II., 2004, 112x140 cm

Duplafenekű, önironikus kultúrakritika tárul fel tehát Gyenis művein, vagy mégsem ez lenne a helyzet? Ha van az értelmetlenségnek
netovábbja, akkor az Adriai-tengerbe szerelt, működő, kerti zuhanyzók (Örökpanoráma24 25) igencsak közel állnak ehhez. Nyilván
nem az árapály viccelt meg bennünket, és nem is a globális felmelegedés emelte meg drasztikusan a tenger vízszintjét. Valaki egész
egyszerűen felállított ott egy zuhanyzót.21
De vajon miért? És miért fektet valaki rengeteg munkát abba, hogy a szintvonalakat imitálandó deszkákat fektessen le a tájban, amikor a kép digitális manipulálásával is elkövethetne efféle képtelenségeket? Tényleg csak az abszurd humor,
vagy éppen az esztétikum kedvéért? Ez így még mindig egy emberi, túlságosan
is emberi perspektíva lenne, ami legföljebb a „műalkotások” (értsd: kulturális
termékek a legtágabb értelemben, a képzőművészettől az erdőirtáson át az
idegenforgalomig) megértéséhez segíthet hozzá. A reflexió, az irónia és az abszurditás foka azonban Gyenis művein az ökológiához, vagy az etológiához, vagy
28

éppen a kognitív tudományhoz hasonlóan poszthumanista horizontok irányába

21

Az oxidáció és a művészettörténeti hagyomány
felől nézve az Örökpanoráma zuhanyzója is
egy „ready made” motívumnak tekinthető,
amely egyértelműen a konceptuális művészet
és Marcel Duchamp tradícióját idézi fel.
Ugyanilyen kontextus állítható fel a csap,
azaz a „forrás” motívuma körül is. Gyenis ezt
a hagyományt ráadásul egészen abszurd és
„profán” módon szcenírozza, hiszen a Tiszta
haszon80 (2007) láttán a nézőben olyan
kérdések is megfogalmazódhatnak, mint a „mi
a fene folyik itt?”, vagy a „mi a szar történik itt
egyáltalán?”.

vezeti a néző tekintetét. Ebben a kontextusban jelenik meg a személyiség (az „én”,
a pszichológiai „self”) Gyenis által alkotott modellje is, amely meglehetősen lesújtó
képet fest a fogyasztói társadalom esztelen és lelketlen szubjektumairól.
The scene of Oxidant Pattern26-29

31

(2007) is also real: a burnt down forest somewhere in Europe. The artist,

however, is neither a loss assessor nor a green activist and he does strange things in nature. In the picture called
Metal Property29, for example, Gyenis has rusted cans, dirty empty bottles and ugly yellow nylon bags arranged
carefully in geometric forms on the burnt soil. The photo, however, is not only the document of an environmental
catastrophe (forest fire) nor simply an ironic reference to the economic resources of the post-socialist countries (our
metal property consists of rusted cans) but, as a result of its colour and light effects, it has a definitely picturesque
impression. The spectacle is organically related not only to the history of land art, actionism and situationism but
its pictorial world also recalls the treasury of motifs of lyrical abstraction. (Actually, we might even associate it with
American abstract expressionism, especially with Jackson Pollock, who “dropped” butts and household waste in his
energetically “decorative” poured paintings.) The “main title” itself, the phrase ‘oxidant (i.e. aged, worn-out, ruined)
pattern’ also suggests art historical connotations. This is where the real absurdity of the work lies. The artist learns
about a natural disaster, goes there and, as a painter, arranges all kinds of waste in the otherwise quite picturesque
landscape. Then he takes a photo of it all, and thus the picture represents not so much the burnt down forest and
the rusted metal property but the self-contained aesthetics of artistic imagery. In addition, he adds the adjective
‘oxidant’ which clearly indicates that this kind of aestheticizing is quite an old story.
Do we experience double-bottomed, self-ironic cultural criticism in Gyenis’s works or this is not the case? If meaninglessness has a non plus ultra, then the working garden showers fitted in the Adriatic sea (Eternal Panorama24 25)
is pretty close to it. Evidently, it is not the tide that played a trick on us and it is not global warming that drastically
raised the level of the sea. Somebody simply set up a shower.20 But why? And why does somebody do a lot of work
by laying planks imitating level lines in the landscape when he could do such absurdities by the digital manipulation
of the picture? Is it really only for the sake of absurd humour or else aesthetic quality? This way it would still be
a human, far too human perspective which, at best, might help only
understand the “works of art” (that is, cultural products in the broadest
sense from fine arts through forest clearing to tourism). Similarly to
ecology, ethology or the cognitive sciences, the degree of reflexion,
irony and absurdity in Gyenis’s works leads the spectator’s look towards
posthumanist horizons. This is the context within which the model
of the personality (the “I”, the psychological “self”) created by Gyenis
appears and this model provides a rather appalling picture about the
senseless and heartless subjects of the consumer society.

20

From the point of view of oxidation and traditional art history
the shower in Eternal Panorama can also be regarded as
a “ready-made” motif which clearly recalls the tradition
of conceptual art and Marcel Duchamp’s works. A similar
context may be set up around the motif of the tap, ie. the
“source” too. As a matter of fact, this tradition is arranged by
Gyenis in a rather absurd and “profane” way since looking at
Pure Profit80 (2007), the spectator might think to himself:
“What the hell is going on here?” or “What the hell is
happening here anyaway?”
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Self, 2008, 70x100 cm

A Self34 formailag és motívumvilágában a 8 óra58 59 65 73-76 poszthumán anyagkollázsaihoz
és téralakításaihoz kapcsolódik, míg eszmeileg a Basic projekthez és a Külön Ünnephez.22 Amíg a
Basic és a Külön Ünnep49-56 azt mutatja be, hogy a képalkotás és a személyes narratívák segítségével mennyire komplex és empatikus módon lehet bemutatni az emberi személyiség pszichológiai dimenzióit, addig a Self egyfajta negatív látlelet, sokkoló vizuális metafora arról a globalizált,
testetlen és személytelen (agyatlan) szubjektumról, amelyet az emberi dimenzióktól függetlenül
az anyagi javak öntörvényű áramlása és szerveződése tölt meg tartalommal. Miközben valahol a
Külön Ünnep bájos családi fotói is ironikus keretbe helyezik a családtörténetet és a pszichodrámát,
az is tagadhatatlan, hogy a művész által befektetett munka, az odaadó figyelem, a nyitottság
és a részt vevő megfigyelő/művész mentalitása az identitás kezelésének és megismerésének
egy másik (emberi) paradigmája felé mutat. Arról nem is beszélve, hogy a gondosan és körültekintően kivitelezett képzőművészeti akció bizonyos értelemben sikeres pszichoterápiának
is tekinthető, hiszen enyhíteni tudta az anyai ágon öröklődő túlzott elvárások okozta kommu30

nikációs stresszhelyzetet. Mivel a családtörténet nehezen értelmezhető a klasszikus oxidációk
jelenségkörén belül, érdemes még végezetül kitekinteni a képégetés folyamataira is, ahol a
művész anyai nagymamája (Kati néni) és az ő unokatestvére (Gizi néni) hajtja végre az ominózus,

Nagyapám forrással | My Grandfather with a Fountain, 2000, óriásplakát | bilboard
238x504 cm

35-36

egyszerre avantgárd és ökológiailag korrekt aktust. A képrombolás (szemétégetés) és a képépítés
(házfestés) gesztusain túl talán Gyenis nagyapjának képe (hátán a piszoárral, kezében a művész
fényképezőgépével) jelzi a legmarkánsabban, hogy
milyen szuggesztív módon lehet ábrázolni az élet
(a családi tradíció) és a művészet (kulturális hagyomány) bonyolult összeolvadását és korrózióját.

22

A Basicről és művészettörténeti konnotációiról
bővebben: Mélyi József: Művészeti önterápia. Gyenis
Tibor és Koronczi Endre Basic című kiállítása. (2004)
www.exindex.hu és Aknai Katalin: A kentaur lova.
Basic – Gyenis Tibor és Koronczi Endre kiállítása.
Műértő, 2004/9. 10.

37 Ilonka néni a tiszta formák kompozíciójával álmodott

Aunt Ilonka Dreamt about the Composition of Pure
Form, 1999, 80x100 cm

Concerning its form and motifs, the work entitled Self34 is related to the posthuman material collages and space formations of
8 Hours58

59 65 73 76

Celebration

49 56

-

-

whereas spiritually it is connected to the project called Basic and Separate Celebration.21 While Basic and Separate

show us in what a complex and empathetic way the psychological dimensions of the human personality can be represented

with the help of imagery and personal narratives, Self is a kind of negative diagnosis and a shocking visual metaphor about the globalized,
bodiless and impersonal (mindless) subject which is filled with content by the autonomous flow and organization of material goods independently of human dimensions. While in a way the charming family photos of Separate Celebration also place family history and psychodrama in
an ironic framework, there is no denying that the work invested by the artist, his devoted attention, his openness and the mentality of the
participating observer/artist all point towards another (human) paradigm of the treatment and recognition of identity. Not to mention that
in a certain sense the carefully and thoroughly executed artistic action can be regarded as a successful psychotherapy as well since it could
relieve the stress of the communicational situation caused by the unreasonable expectations inherited on the maternal side. Since family
history is difficult to interpret within the scope of classical oxidations, finally it is worth taking a look at the processes of picture burning where
the artist’s maternal grandmother (Aunt Kati) and her cousin (Aunt Gizi) execute the ominous act being avant-garde and ecologically correct
at the same time. Beyond the gestures of image-breaking (burning waste) and image-building
(painting the house) perhaps it is the image of Gyenis’s grandfather (with a pissoir on his back

21

and the artist’s camera in his hand) which indicates best how inspiringly the complex fusion
and corrosion of life (family tradition) and art (cultural tradition) can be represented.

For more on Basic and its connotations in art history
see: József Mélyi, „Művészeti önterápia. Gyenis Tibor
és Koronczi Endre Basic című kiállítása” [Artistic
Self Therapy. Tibor Gyenis and Endre Koronczi’s
Exhibition Entitled Basic, 2004] www.exindex.hu and
Katalin Aknai, „A kentaur lova. Basic – Gyenis Tibor
és Koronczi Endre kiállítása” [The Centaur’s Horse.
Basic—Tibor Gyenis and Endre Koronczi’s Exhibition]
Műértő, 2004/9. 10.

2000. augusztus 6. 18 óra, Aparhant „Hochstell”
(Felsőkert) | 6 August 2000, 6 PM, Aparhant, „Hochstell”
(Upper Garden)

39-42

A művész és családja | The Artist and his Family,
2000, óriásplakát | bilboard, 238x504 cm
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46-47

32
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Ditaktika | Ditactic, 2004, 80x100 cm

44

Cirónia | Pussirony, 2004, 80x100 cm

Mágnes I-IV. (részlet) | Magnet I-IV. (detail), 2000, 70x100 cm

48

Mama | Mummy, 2000, 112x150 cm

34

Külön Ünnep I-IV. | Separate
Celebration I-IV., 2006-2008, 49: 50x60 cm,
50-51: 80x100 cm, 52: 75x180 cm

49-52

Két éve ismertem meg Sárát egy terapeuta közvetítésével. A terapeutát arról kérdeztem,
ismer-e valakit, akinek van kedve egy fotóssal beszélgetni, és az őt foglalkoztató gondok
kapcsán közösen képeket készíteni.

I got acquainted with Sára two years ago through a therapeutist whom I asked whether he knew someone
who would be willing to talk to a photographer and take common photos concerning the problems s/he
was concerned with.

Sára sokat mesélt a családjáról, édesanyjáról. A nőkről, akik a lányaikba plántálják sorsukat,
vágyaikat, fájdalmukat. Sára egy anyjával megélt erős krízis után úgy döntött, megpróbál
tenni a generációról generációra szálló elvárások és frusztrációk ellenében. Megváltoztatni
a hagyományt. Lányát, Emmát megkímélni az örökölt elvárások tömegétől. Ekkor
találkoztunk.

Sára talked a lot about her family and her mother; about women who would instil their fate, their desires
and their pains into their daughters. After a serious crisis experienced together with her mother, Sára
decided to do something against the expectations and the frustrations handed down from generation to
generation. She wanted to change traditions. To prevent her daughter from the great amount of inherited
expectations. This is when we met.

Célok, irányok nem voltak, nem tudtuk, mit enged, és mit hoz az együttműködés. Közeledett
egy ünnep, Emma kilencedik születésnapja. Várták a dédnagymamát, a nagymamát, aki
gyakorta távolmaradt vagy külön találkozott unokájával. Készült a torta, mi pedig a nappaliban szereltük fel a lámpáinkat.

There were not aims and directions, we did not know what the cooperation would allow for and what
benefit it would bring. There was an approaching event, Emma’s ninth birthday. They were expecting the
great-grandmother and the grandmother who would be frequently absent or meeting her granddaughter
separately. The cake was being made and we were installing the lamps in the sitting-room.

Az elkészült három kép kikerült a nyilvánosság elé. Emma és dédnagymamája az Andrássy
úton lengedezett a kiállítás hirdetéseként. A képeket elfogadták a családban.

The three pictures we had taken made it to the public. Emma and her grandmother were fluttering as
images in the advertisement of the exhibition in Andrássy Street. The pictures had been accepted by the
family.

Egy idő után újra beszélgettünk Sárával. A második szakaszban a családi fotózkodás apropóján egy olyan csoportképet találtunk ki, amihez határozott részvételre van szükség.
Bíztunk ebben a rituáléban, az élmény erejében. Sára édesanyját és nagyanyját is megnyerte
a beöltözésre. A nagy nap előestéjén Sára nagyanyja meggondolta magát. Nem jött el.
Bántuk, hogy nincs ott mind a négy generáció, de a képet nem éreztem ettől kevesebbnek,
hiszen akkor ezt a feszültséget, a hiányt fogja mutatni.
A következő vasárnap azután mégis eljött.

53-56

Külön Ünnep | Separate Celebration, 2006-2008, video, 15’ 40”

After a while Sára and I talked again. In the second round of taking family photos, we decided on a group
portrait which required a concrete participation. We trusted in this ritual and in the power of experience.
Sára managed to persuade her mother and grandmother to dress up. On the eve of the chosen day Sára’s
grandmother changed her mind. She did not come. We were sorry about not having all the four generations
present but I did not feel the picture less valuable since it would reflect this tension, this absence.
However, next Sunday she did come.
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E v o l ú c i ó

E v o l u t i o n

Úgy tűnik, hogy az elméleti és a gyakorlati evolúció egyaránt a hibrid jelenségek elismerése és elterjedése felé halad. Pontosabban afelé, hogy felismerjük a modern purifikációs kormányzati rendszerek kudarcát, és meghaladjuk az anyag és a szellem, a természet és a kultúra több évszázados, mesterséges, felvilágosult, modernista elválasztását.23
Ilyen irányban halad manapság a Medienkulturwissenschaft és a Science Studies is. Egyik sem egyszerűen a médiumok, illetve a tudományok technológiai és logikai elemzésére vállalkozik, hanem inkább az információk ismeret-, kultúra- és társadalomelméleti vonatkozásaira fókuszál. Újabb két emblematikus figurát kiemelve a „poszt-modern”
tudományok birodalmából arra hívnám fel a figyelmet, hogy Donna Harawayhez és Fredric Jamesonhoz hasonlóan Friedrich Kittler és Bruno Latour is komplex egységként
kezeli a különféle szervetlen és szerves rendszereket, a képalkotó technológiáktól a különféle tudományos kutatásokon át a globális, politikai és gazdasági ökoszisztémákig.
A mediális kultúratudomány a megismerés, a képalkotó technológiák és az emberi psziché korábban egymástól élesen elválasztott területeinek újraegyesítésére törekszik,
hogy megteremtse az adekvát elméleti kereteket a manapság mindent magába szippantó infotainment elemzéséhez.24 Latour cselekvő-hálózat elmélete25 (Actor Network
Theory) pedig ennek „politikai” pendant-jaként a
természettudományos kutatás mikroökonómiai

23

A „purifikáció” Bruno Latour kifejezése, amely megtisztítást, megkülönböztetést, elválasztást jelent az ő szóhasználatában. Vagyis azt a technológiát, amellyel
az ember elválasztja egymástól a természet és a társadalom, a fizika és a metafizika, az anyagi és a szellemi szféra jelenségeit. Latour szerint létezik egy ezzel
ellentétes gyakorlat is, a transzláció, amely éppen a „mesterségesen” elhatárolt területek közötti valós és metaforikus fordítás és átvitel praxisából profitál.
Latour frazeológiájához jó bevezető: Dupcsik Csaba: Kettős játékok. BUKSZ, 2000/2. 111–118.

24

V.ö.: Claudia Liebrand, Irmela Schneider, Björn Bohnenkamp, Laura Frahm (Hrsg.): Einführung in die Medienkulturwissenschaft. LIT, Münster, 2005. A
mediális kultúratudomány magyarországi (irodalomtudományi) recepciójához a következő szövegek kínálhatnak támpontokat: Takáts József: A Kulcsár
Szabó-iskola és a kulturális fordulat. A Történelem, kultúra, medialitás című kötet kapcsán. Jelenkor, 2004/10. 1165–77. M. Sándorfi Edina: Jegyzetek
a kultúratudomány(ok) mai helyzetéhez német nyelvterületen. Helikon, 2005/1–2. 133–148. Művészettörténeti perspektívából szemlélve lásd tőlem:
Kulturális fordulat(ok) az irodalomtudományban és a művészettörténetben. Balkon, 2006/2. 15–19.
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A cselekvő-hálózat elméletről bővebben lásd: Király Gábor: Hovatovább STS? Fejtegetések az értelmezési flexibilitás, a hiányzó tömeg, a kiborg és a
demokrácia kapcsán. Replika, 51–52, 2005. 25-56.
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Jó – és Gyenistől sem idegen – példa Latournál a hálózatok felépítésére a globális felmelegedés jelensége. „[A transzláció gyakorlata] például egyetlen
folyamatos lánccá egyesíti a felső atmoszféra kémiáját, a tudományos és ipari stratégiákat, az állami vezetők törekvéseit és az ökológusok aggodalmait. [A
purifikáció gyakorlata viszont] válaszfalat teremt a mindig is meglevő természeti világ, az előre jelezhető stabil érdekekkel, tétekkel jellemzett társadalom,
illetve a referenstől és a társadalomtól egyaránt független diskurzus között.” – Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek. (1993) Ford.: Gecser Ottó.
Osiris, Budapest, 1999. 27. Fontos megjegyezni, hogy a hálózat és a hibrid (kvázi-tárgy, kvázi-személy) fogalma már a hetvenes években megjelent Latour
munkásságában, és így a szociálkonstruktivizmus egyik alapműve, a Laboratory Life hatással volt Donna Haraway cyborg-elméletére is. V.ö.: Bruno Latour
– Steve Woolgar: Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. Sage, Beverly Hills, 1979.

és (kulturális) antropológiai vizsgálatára tesz kísérletet, melynek során a tudományos tudás előállításának mikéntjére fókuszál.26 Latour provokatív
frazeológiája szerint modern világunkat olyan
hibridek (kvázi-tárgyak és kvázi személyek, pl.
önműködő ajtók és tengerbiológusok) népesítik
be, amelyek figyelemre méltó természeti, társadalmi és diszkurzív összetevőkkel is rendelkeznek,
és így nem írhatóak le kizárólag a természet-, a
kultúra- vagy a nyelvtudományok irányából.

It seems that both theoretical and practical evolution move towards the recognition and spreading of hybrid phenomena. More precisely, towards our recognizing the failure
of modern purificational government systems and surpassing the several-century-long, artificial, enlightened, modernist separation of matter and spirit, nature and culture.22
This is the direction Medienkulturwissenschaft and Science Studies move today too. Neither of them aims simply at a technological and logical analysis of the media and the
sciences but they rather focus on the epistemological, cultural and social theory aspects of information. By depicting two more emblemetic figures of the “postmodern” sciences,
I would like to draw the attention to the fact that—very much like Donna Haraway and Fredric Jameson—both Friedrich Kittler and Bruno Latour treat the various inorganic
and organic systems ranging from image-creating technologies through different scientific researches to the global political and economic ecosystems as a complex unity.
Medial cultural studies aims at the reunification of the previously radically separated fields of epistemology, image-creating technologies and the human psyche in order to
produce adequate theoretical framework for the
22

The term “purification” derives from Bruno Latour and in his terminology it means cleansing, discrimination and separation. That is the technology by
means of which man can separate the phenomena of nature and society, physics and metaphysics, material and spiritual spheres. According to Latour,
there exists an opposite practice, too, namely, translation which benefits from the praxis of real and metaphorical translation and transfer between the
“artificially” separated fields. For Latour’s terminology see Csaba Dupcsik, “Kettős játékok” [Double Games] BUKSZ, 2000/2. 111-118.

analysis of infotainment swallowing everything
these days.23 As its “political” pendant, Latour’s
Actor Network Theory24 makes an attempt at the

Cf. Claudia Liebrand, Irmela Schneider, Björn Bohnenkamp and Laura Frahm (Hrsg.): Einführung in die Medienkulturwissenschaft. LIT, Münster, 2005. For the
Hungarian reception (in literary scholarship) of medial cultural studies see the following texts: József Takáts, “A Kulcsár Szabó-iskola és a kulturális fordulat.
A Történelem, kultúra, medialitás című kötet kapcsán” [The Kulcsár Szabó School and the Cultural Turn. With reference to the book on History, Culture,
Mediality] Jelenkor, 2004/10. 1165-77. Edina M. Sándorfi, “Jegyzetek a kultúratudomány(ok) mai helyzetéhez német nyelvterületen” [Notes on the Current
Situation of Cultural Studies in the German-Speaking World] Helikon, 2005/1-2. 133-148. From the perspective of art history see my essay on “Kulturális
fordulat(ok) az irodalomtudományban és a művészettörténetben” [Cultural Turn(s) in Literary Scholarship and Art History] Balkon, 2006/2. 15-19.

microeconomic and (cultural) anthropological

24

For more on Actor Network Theory see: Gábor Király, “Hovatovább STS? Fejtegetések az értelmezési flexibilitás, a hiányzó tömeg, a kiborg és a demokrácia
kapcsán” [Where To STS? Comments on interpretive flexibility, the missing crowd, the cyborg and democracy] Replika, 51-52, 2005. 25-56.

our modern world is inhabited by such hybrids

25

In Latour, a good example for the structure of networks—which is not foreign to Gyenis either—is the feature of global warming. “[The practice of
translation], for instance, unites the chemistry of the upper atmosphere, the scientific and industrial strategies, the endeavours of government leaders and
worries of ecologists into one single continuous chain. [The practice of purification, however] creates a dividing wall between the eternally existing natural
world, the society characterized by predictably stable interests and stakes as well as the discourse independent from both the referent and the society.”
– Bruno Latour, Sohasem voltunk modernek [We Have Never Been Modern, 1993] Trans. Ottó Gecser. Budapest: Osiris, 1999. 27. It is important to note that
the concepts of network and hybrid (quasi-object and quasi-person) appeared in Latour’s work as early as the seventies and this way one of the basic works
of social constructivism, Laboratory Life, had an influence on Donna Haraway’s cyborg theory as well. Cf. Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory Life:
The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: Sage, 1979.

doors and sea-biologists) which have significant

23

examination of scientific research whereby it
focuses on the way scientific knowledge is being
produced.25 In Latour’s provocative phraseology
(quasi-objects and quasi-persons like automatic
natural, social and discursive components as
well and therefore they cannot be described
exclusively from the direction of natural, cultural
and linguistic studies.
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Terület (8 óra I.) | Area (8 Hours I.), 2004, 70x100 cm

Gyenis Tibor képzőművészeti munkássága innen nézve vethet fel igazán érdekes kérdéseket a képalkotás és a tudományos kutatás
jelenkori medializáltsága és performativitása kapcsán. A látás és a megismerés praktikái, az optikai és a kommunikációs médiumok
ugyanis nem csak technikailag, hanem ismeretelméletileg is meghatározzák a képek létrehozásának és befogadásának gyakorlatait.
Gyenis e praktikák és médiumok széles skáláját alkalmazza műveiben, és ebből adódóan tevékenysége – látszólag – a „klasszikus”
avantgárd akcionizmustól a képek „digitális” manipulálásáig ível, miközben ugyanolyan iróniával kezeli az avantgárdot, mint amilyen
groteszk módon „digitalizálja” magát a valóságot. Gyenis „mechanikus” fotográfiái technikailag és konceptuálisan is az elektronikus
spektákulum részévé avatják a valóság szerves és szervetlen fragmentumait, illetve azok kézzelfogható, képzőművészeti megmunkálását. (Erre jó példa a Vidéki kirándulás és újabban az Illés Barnával közösen végrehajtott trompe l’oeil tájátalakítás, az Ismeretlen
tájakon60 -63 , ahol a National Geographic Channel képi világát kisajátítva makettekkel és meglepő léptéktrükkökkel idéztek elő
különleges geomorfológiai jelenségeket.)
A valóság és a valóságról alkotott reprezentációk, a tudás és a képek kapcsán

27

V.ö.: Marshall McLuhan: Understanding Media. The Extensions of Man. McGrow-Hill, New
York, 1964. és Claude Eastwood Shannon – Warren Weawer: A kommunikáció matematikai
elmélete. (1949) Ford. Tompa Ferenc. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár,
Budapest, 1986. McLuhan elképzelése a technológiáról mint az emberi érzékelés és a
gondolkodás protéziséről amúgy is meglehetősen összevág Gyenis alkotói és gondolkodói
attitűdjével. Shannon matematikai megközelítése pedig éppúgy demisztifikálja az emberi
kommunikációt, ahogy Gyenis a művészi tevékenységet.
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Az antihumanizmus két „alapműve” Foucault-tól A szavak és a dolgok, amelynek híres
metaforája szerint az ember és a humántudományok diskurzusa annyira időtálló jelenség a
gondolkodástörténetben, mint a tengerparti homokba rajzolt portré. V.ö.: Michel Foucault:
A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. (1966) Ford.: Romhányi
Török Gábor. Osiris, Budapest, 2000. A másik pedig Louis Althusser: Ideológia és ideologikus
államapparátusok. (Jegyzetek egy kutatáshoz.) (1970) Ford.: László Kinga. In: Testes könyv
I. Szerk.: Kiss Attila Attila, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc. Ictus, Szeged, 1996. 373-412.
Althusser nem csak kormányzati és politikai apparátusokról ír, hanem a családot, az iskolát
és a médiát is ideologikus államapparátusnak tekinti, amelyeken keresztül a hatalom kijelöli
a társadalomban szubjektum által betölthető pozíciókat. Althusser ideológia-definíciója
amúgy az imaginárius lacani fogalmának továbbgondolása. Foucault, Althusser, Lacan és
Guy Debord összeolvasásához a látás, a tekintet és a vizualitás mentén lásd: Martin Jay:
Downcast Eyes. The Denigration of Vision in 20th Century French Thought. University of
California Press, Berkeley, 1993.
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V.ö. Friedrich Kittler: Discourse Networks 1800/1900. (1985) Trans. Michael Metteer.
Stanford University Press, Stanford, 1999. Az „Aufschreibesysteme” angol fordítása mutatja
legbeszédesebben, hogy Kittler milyen mértékben támaszkodik Foucaultra, és különösen
az 1966-os főműre, a Le mots et les choses-ra. A szavak és a dolgok klasszikus és modern
episztéméjének tudásszerkezete nagyjából párhuzamba állítható az 1800 és az 1900 körüli
lejegyzőrendszerek információszervezésével.

30

Ahogy Kittler megfogalmazza: „a másik diskurzusa, az áramkör diskurzusa”. V.ö.: Friedrich
Kittler: The World of the Symbolic – A World of the Machine. In: Literature, Media, Information
Systems. Routledge, New York, 1997. 130-147.

érdemes most röviden felvillantani a technológia már beígért, „embertelen”
perspektíváját, amelyet Friedrich Kittler elemzett igazán mélyrehatóan a különféle típusú reprezentációs rendszerek bemutatása során. Grammophon, Film
Typewriter című művében a romantika és a rádiózás szerelmese, Goethe és az
elektronikai szaklapok lelkes olvasója a technika- és a szellemtörténet újfajta
szintézisére tett kísérletet, és a francia posztstrukturalizmus és az amerikai
információ- és médiaelmélet (Claude Shannon, Marshall McLuhan) összekapcsolásával kétszeresen is kiérdemelte az antihumanista bélyeget.27 Ezzel egy olyan
illusztris társaságba került, melynek tagjai a humanizmus, a pszichoanalízis és az
embertudományok kritikájával a poszthumanizmus diskurzusát is megalapozták.
Louis Althusserre, Jacques Lacanra és Michel Foucaultra gondolok itt, akik közül
az utóbbi kettő egyértelműen meghatározza Kittlernek az emberről és a humánumról alkotott képét.28 A német média-archeológus vállalt célja nem kevesebb,
mint hogy a gramofon, a film és az írógép kifejlesztésének és elterjedésének
bemutatásán keresztül megvalósítsa az üzenetközvetítő és képalkotó médiumok
diskurzusanalízisét.29 Sőt Lacan nyomdokain haladva még azt is megpróbálja
elhitetni a briliáns technikai részletek által elvakított olvasóval, hogy az elme és
a psziché, illetve a tudás és a tudattalan nem a nyelven, hanem a technológián
keresztül konstruálódik.
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Eszköz (8 óra II.) | Tool (8 Hours II.), 2005, 70x100 cm

It is from this aspect that Tibor Gyenis’s work may raise really interesting questions concerning the present-day medial and performative
quality of imagery and scientific research. The fact is that the practices of seeing and cognition, the optical and communicational media determine the ways of creating and receiving images not only technologically but also epistemologically. Gyenis applies the wide range of these
practices and media in his works and, consequently, his activity—seemingly—ranges from “classical” avant-garde actionism to the “digital”
manipulation of pictures while he treats avant-garde with an irony similar to the grotesque way he “digitalizes” reality. Gyenis’s “mechanic”
photographs turn the organic and inorganic fragments of the world, that is, their tangible artistic representation into part of the electronic
spectacle both technically and conceptually. (It is well illustrated by Countryside Excursion and, more recently, the trompe l’oeil landscape
transformation created together with Barna Illés; exploiting the visual world of the National Geographic Channel, in their joint work called In
Unknown Angles60-63, they used maquettes and surprising tricks of measures to generate special geomorphological phenomena.)
Talking about reality and representations of reality, knowledge and images, it is worth looking
26

27

28

Cf. Marshall McLuhan. Understanding Media. The Extensions of Man. New York: McGrow-Hill, 1964;
Claude Eastwood Shannon and Warren Weawer. A kommunikáció matematikai elmélete [The
Mathematical Theory of Communication, 1949] Trans. Ferenc Tompa. Budapest: Országos Műszaki
Információs Központ és Könyvtár, 1986. McLuhan’s concept about technology as the prosthesis
of human perception and thinking is quite close to Gyenis’s artistic and philosophical attitude.
Furthermore, Shannon’s mathematical approach demystifies human communication just as
Gyenis does to his artistic activity.
According to the famous metaphor of Foucault’s The Order of Things, one of the basic works of
antihumanism, the discourse of man and human sciences is as lasting in the history of thought
as a portrait drawn in beach sand. Cf. Michel Foucault. The Order of Things: An Archeology of the
Human Sciences (1966). The other major work is Louis Althusser’s “Ideology and Ideological State
Apparatuses” (1970) in Lenin and Philosophy and other Essays (1971), pp. 121-176. Althusser writes
not only about government and state apparatuses but also about the family, the school and the
media as ideological state apparatuses through which power assign the positions the subject may
fill in within society. Otherwise Althusser’s definition of ideology is the continuation of Lacan’s
term of the imaginary. For reading Foucault, Althusser, Lacan and Guy Debord concerning seeing,
look and visuality, see Martin Jay. Downcast Eyes. The Denigration of Vision in 20th Century French
Thought. Berkeley: University of California Press, 1993.
Cf. Friedrich Kittler. Discourse Networks 1800/1900 (1985) Trans. Michael Metteer. Stanford: Stanford
University Press, 1999. The English translation of the term “Aufschreibesysteme” shows very
clearly to what extent Kittler relies on Foucault, especially on The Order of Things. The knowledge
structure of the classical and modern episteme of The Order of Things can be generally compared
to the the information management of the recording systems around 1800 and 1900.

briefly at the previously promised “inhuman” perspective of technology which has been thoroughly
examined by Friedrich Kittler in his description of the representational systems. In his work on
Grammophone, Film, Typewriter, the fan of Romanticism and radio, an enthusiastic reader of Goethe
and electronic journals, Kittler made an attempt at a novel synthesis of the history of technology
and thought and by combining French post-structuralism with American information and media
theory (Claude Shannon, Marshall McLuhan) he doubly deserved the label ‘antihumanist’. 26 This
put him in a group the members of which laid down the foundations of posthumanist discourse
with the criticism of humanism, psychoanalysis and human sciences. Here I think of Louis Althusser,
Jacques Lacan and Michel Foucault the two latter of whom have clearly determined Kittler’s vision
of man and humanism.27 The German media-archeologist’s aim has been no less than to establish
the discourse analysis of communication and image-creating media through the presentation of
the evolution and spreading of the gramophone, the film and the typewriter. Moreover, following
in the footsteps of Lacan, Kittler even wants to persuade the spectator blinded by the brilliant
technical details that the mind and the psyche as well as knowledge and the unconscious are
construed not through the language but through technology.28

Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy Kittler szerint a valósághoz fűződő
viszonyunk képzetes, vagyis különféle (mentális, verbális és technikai) képeken keresztül
mediálisan meghatározott imaginárius képet alkotunk a valóságról. Vagyis a valóságot
a szubjektum számára éppenséggel a rendelkezésre álló médiumok (az írás, a látás és a
hallás technológiái) határozzák meg, és ezt a képzetes valóságot strukturálja a nyelvek
és a kódok szimbolikus univerzuma.31 A poszthumanizmus innen nézve azon áll (vagy
bukik), hogy felismerjük és elismerjük-e a humanizmus
31

40

A frazeológia természetesen Lacan
tükörstádium-elemzéséből származik,
mely szerint a szubjektum egysége
kezdetben „csupán” imaginárius,
és csak később nyer a nyelv által
szimbolikus megerősítést. V.ö.: Jacques
Lacan: A tükörstádium mint az én
funkciójának kialakítója, ahogyan ezt
a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja
számunkra. (1936) Ford.: Erdély Ildikó és
Füzéressy Éva. Thalassa, 1993/2. 5-11.

60-61

képzetes (imaginárius) és ideologikus voltát. Ezen túl
azonban Kittler azt is sugallja, hogy Lacan, Althusser és
Foucault antihumanizmusát már eleve a kép- és szubjektum(!)-alkotó technológiák fejlődése tette lehetővé.

Ismeretlen tájakon | Unknown Angles, 2005-2007, Illés Barnával | with Barna Illés, 80x100 cm

To put it very simply, we may say that according to Kittler our relationship to reality is imaginary,
that is we form an imaginary picture about the world, which is medially determined through
various (mental, verbal and technical) pictures. In other words, reality for the subject is
determined by the available media (the technologies of writing, seeing and hearing) and this
imaginary reality is structured by the symbolic universe of languages and codes.29 From this
point of view the existence (or failure) of posthumanism depends
on whether we recognize and acknowledge the imaginary and
ideological nature of humanism. Beyond that, however, Kittler also
suggests the antihumanism of Lacan, Althusser and Foucault was
made possible by the development of the image- and subject(!)creating technologies from the outset.

62-63
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The terminology, of course, derives from Lacan’s analysis of
the mirror stage according to which in the beginning the unity
of the subject is “merely” imaginary and gets symbolically
confirmed by the language only later. Cf. Jacques Lacan, “A
tükörstádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan
ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra” [The
Mirror Stage as formative of the function of the I as revealed
in psychoanalytic experience, 1936] Trans. Ildikó Erdély and
Éva Füzéressy, Thalassa, 1993/2: 5-11.

Ismeretlen tájakon | Unknown Angles, 2005-2007, Illés Barnával | with Barna Illés, 80x100 cm

Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy milyen kruciális (metaforikus) szerepe van például Marxnál a fotográfiának és a camera obscurának, illetve Freudnál és
Lacannál a mozgóképnek és a mozinak, valamint arra is, hogy Foucault, Debord és Althusser a hatvanas években, a televíziózás forradalma idején építették
fel elméleti rendszereiket a felügyelet, a spektákulum, illetve az ideologikus államapparátusok társadalmáról. Kittler ennek fényében azt is markánsan jelzi,
hogy a televízió az első valóban „digitális” médium, amely nemcsak a szórakoztatás, az elektronika és a politika optikai szálait sodorja szorosra, de egyúttal
előrevetíti a képernyő és a számítógép forradalmát is, amely egyesíti a gramofon, a film és az írógép funkcióit, és így megvalósítja a valós, az imaginárius
és a szimbolikus technológiai szintézisét.
Gyenis művei közül az Energiaklub66 (2002–2005) és a Turbo30 64 (2003) egyértelműen az elektronikus média világára reflektál.32 Az előbbi egy áldokumentumfilm, amely a jövőben játszódik, és az egységes energetikai és táplálkozástani tudományok szemszögéből mutat rá a korábbi (azaz manapság érvényes) fizikai, biológiai és ökológiai elképzelések tarthatatlanságára. Gyenis egy fergeteges one man show keretében figurázza ki nemcsak a new ager filozófiákat, hanem a tudományos zsargonon és a tévéfilmes műfajon keresztül egyúttal a természettudományosan legitimált infotainment
világát is. Gyenis valós helyszíneken (uszodában, piacon, erdőben, hegycsúcson) forgat, és az Energiaklub esetében elsősorban
verbálisan torzítja el a valóságot, illetve annak mediális képét. A Turbo során ennél már összetettebb mechanizmust alkalmaz, Gyenis
42

és csapata olyan akciókat valósít meg, melyek dokumentációja a hírműsorok és a hírportálok képi világát idézi fel. A tudósítások

32

Az Energiaklub részletes elemzéséhez lásd:
Turai Hedvig: A Nagy Hülyéskedés. Gyenis Tibor
– Koronczi Endre: Energiaklub, 2002–2005.
(2005) www.magyarepitomuveszet.hu

eredetisége és humora pedig abból fakad, hogy az akciók egyszerre provokatívak és komolytalanok. A Környezetmelegítő Csoport
és az Aktív népességszabályozás groteszk és abszurd módon ötvözi a „posztmodern” ökológia és a Monty Python gondolatvilágát.
Amíg azonban az utóbbi esetében a kardokkal kivitelezett mészárlás csupán „képzetes”, addig az előbbi esetében az akciócsoport a
lángszórókkal és a fáklyákkal valóban megpróbált tevékenyen hozzájárulni Földünk globális felmelegítéséhez.

Therefore, it is worth paying attention to what a crucial (metaphorical) role photography
and the camera obscura played, for instance, in Marx or the moving pictures and the
movies in Freud and Lacan as well as to the fact that Foucault, Debord and Althusser built
up their theoretical systems about the society of supervision, spectacle or ideological
state apparatuses in the sixties, that is, during the revolution of the television. In the light
of this, Kittler firmly states that television was the first really “digital” medium which held
the optical threads of entertainment, electronics and politics closely together but, at
the same time, also foreshadowed the revolution of the screen and the computer which
unites the functions of the gramophone, the film and the typewriter thereby realizing the
technological synthesis of the real, the imaginary and the symbolic.
Among Gyenis’s works Energy Club66 (2002-2005) and Turbo30 64 (2003) clearly reflect
upon the world of the electronic media.30 The former is a pseudo-documentary which
takes place in the future and points out the groundlessness of the earlier (that is, still
valid) physical, biological and ecological concepts from the point of view of the unified
energetic and dietetical sciences. In the form of a remarkable one-man show, Gyenis
makes fun of not only the new ager philosophies but also the scientifically legitimized
world of infotainment through scientific jargon and television genres. Gyenis shoots
films on real scenes (swimming pools, market-places, forests, summits) and in the case
of Energy Club he primarily distorts reality, that is, its medial image, verbally. In Turbo,
he employs a more complex mechanism: Gyenis and his team accomplish such actions
whose documentation recalls the visual world of the news programs and news portals. The
originality and humour of the news derive from the fact that the actions are provocative
and unfounded at the same time. Gyenis’s Global Warming Group and Active Population
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Aktív népességszabályozás | Active Population Control, 2003, 70x100 cm
30

On the analysis of Energy Club see: Turai Hedvig, “A Nagy
Hülyéskedés. Gyenis Tibor – Koronczi Endre: Energiaklub,
2002–2005” [The Great Idiotic Behavious. Tibor Gyenis and Endre
Koronczi: Energy Club, 2005] www.magyarepitomuveszet.hu

Control combines “postmodern” ecology and the world of Monty
Python in a grotesque and absurd way. While, however, in the
latter case the massacre executed with swords is only “imaginary”,
in the former case the group really tried to actively contribute to
the global warming of the Earth.
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8 óra III. | 8 Hours III., 2005-2007, 70x100 cm

Valahová ide illeszkedik a Sótartó-sorozat81-84 (2006) gondolatvilága is az abszurd humor és az intézménykritika szintézisével.
Az intézménykritika itt konkrétan egyfajta allegorikus műterem-ábrázolásként valósul meg, hiszen az egyes képek erőteljesen
reflektálnak Gyenis korábbi munkáira (Basic, NoÉ69
attitűdjére is.

33

70

, Hobbi-génsebészeti példatár14

15

), munkamódszerére és alkotói

A repülős képen például különféle szerszámok és vezetékek keretezik a kihasított cukros zsákból spontán

materializálódó repülőgépeket, és Lego-autó húzza magával a szerzői kommentár szövegcsíkját: „Sosem hagytam esélyt a
véletlennek.” Hasonló hangnemű, de már jóval általánosabb hangvételű felirat kíséri a Basic reprodukcióját beborító búzadaraornamentikát: „Mi a valószínűsége annak, hogy a dolgok pontosan úgy történnek, ahogy elképzeltük?” Még tovább tágul a
horizont a fotómunkákon folydogáló geometrikus tejlabirintussal, ahol a fotografikus felvételek mellett már egy televízió is
megjelenik Gyenis újabb kérdésének környezetében: „A várt vagy a váratlan esemény ér többet?” A kérdés arra utal vagy inkább
azt próbálja elhitetni a nézővel, hogy a leejtett tejesdobozból a véletlenek játéka folytán jött létre a titokzatos forma.34 És mint
tudjuk, a véletlenek és az ismeretlen folyamatok néha fura dolgokat produkálnak.
Az egy évvel korábbi 8 óra58

-

59 65 73 76

(2005) éppen arról szól, hogy a képzőművészeti képalkotás és az ipari techno-

lógiák határán miféle fura dolgok jöhetnek létre. A formációk beállítása és dokumentációja ráadásul olyan hatást kelt, mintha
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organikus, természeti jelenségekről lenne szó. A helyszínek többsége elhagyott munkaterület (építkezés, padlás, szeméttelep,
raktár), ahol a cím utalása szerint – 8 óra – a rendes munkaidőn túl jelentkeznek a megmagyarázhatatlan és ráadásul esztétikus
formációk. A „8 óra” kifejezés ráadásul a szocialista munkarenddel és Nagy Feró (Beatrice) örökbecsű szólamával („nyolc óra
munka, nyolc óra pihenés nyolc, óra szórakozás”) elég erőteljesen orientálja is az értelmezést. Mivel nem látunk aktív melósokat,
arra kell gondolnunk, hogy a lefotózott történések a hivatalos játékidőn túl folytak le, és vélhetően inkább a paródia, mint a
természetfeletti jelenségek kategóriájába tartoznak. (A fotók persze a két kategória kontamináci33

34

Lásd erről bővebben: Tatai Erzsébet: Rend a lelke
mindennek. 2005 Smohay-díjasa: Gyenis Tibor. Új
Művészet, 2007/3. 44-45.
A sorozat negyedik darabja a tükörrel és a „kiömlő”
liszt-ornamentikával, illetve az „El tudom képzelni,
amit szeretnék?” lego-felirattal a kreativitás, a (vizuális
és verbális) képalkotás és a leképezés összetett
problematikáját is felidézi.

ójára is utalnak.) Mindazonáltal a lefotózott esztétikus konstrukciók a képzőművészet státuszára
is reflektálnak: munka, szórakozás vagy pihenés? Ezen túl jelen poszthumanista kontextusban
a matéria és a technológia primátusára kell felhívni a figyelmet. A roncstelep esztétikája és
a buherált technológia például éppúgy része a poszt-szocialista objekt-művészetnek, mint a
nyugati techno-disztópiáknak (lásd a Mad Max szériát vagy éppen a Gibson-féle cyberpunk
filmes verzióit). Az építkezések geometrikus struktúráinak szépsége is a lécháromszögek és az
„ufólámpák” különlegességéből adódik, nem pedig abból, hogy kompozíciójuk egy gazdag
művészettörténeti hagyomány része. Egy efféle nézőpontból persze a képeken sorra felismer-

hetjük a Fluxus (fadobozok), a land art (hulladék négyzetrács egy ártéren), a posztgeometria (csomagolóanyag színmezők) és
a posztmodern, feminista installációk (körömcipős ruhahíd) meghatározó képi elemeit is. A felhasznált anyagokon túl ráadásul
maga a helyszín, a „szituáció” sem érdektelen: a „fluxus” egy elhagyott padlásra kerül, a „feminizmus” a természetbe, a „posztgeometria” egy csomagolóüzembe, a „land art” pedig egy környezeti kár része. A különféle „izmusok” ötletes szituálásán túl az
is szembeötlő, hogy a képek helye is lényeges elem a megfejtésük vagy beazonosításuk során, hiszen egészen más jelentést
tulajdonítanánk az egyes felvételeknek, ha egy „objektív” hírműsorban, egy transzhumanista blogon vagy egy hollywoodi sci-fi
sorozat forgatásán találkoznánk velük.

Energiaklub: A büntetőpiac, A művészetek és tudományok egységesülésének rövid története
„Nézzünk meg egy növényt energetikai szempontból. Megveszünk egy növényt a piacon, és fogalmunk sincs, hogy a turbulens életenergiák szempotjából mik a fontos részei, és ezek hogyan használhatóak fel a leginkább. Az ír parasztok ezt egyáltalán nem tudták, és ezért
volt szükség rá, hogy napi 4 kg burgonyát egyenek. Ezzel együtt is felbomlott a finom egyensúly a források és a felhasználó népesség
között, a minek következtében az 1800-as évek elején szinte minden második ír kivándorolt Amerikába.
Nos lássuk ezt a növényt. Belülről láthatjuk, ahogy a Marsról érkező energiák megtermékenyítik a bibét. A bibét természetesen azonnal
el kell távolítanunk, mert az elnyelt energia folytán nem használható fel a továbbiakban. Egyfajta életenergetikai fekete lyukként jellemezhetjük. Nos lássuk a külső pártaleveleket, ahogy a torzsából kinőnek. Ezek már jóval alkalmasabbak arra, hogy némi extrudálás után
megfelelően kinyerjük belőle az aminosavakat.
Igen ám, de a dipeptid-kötöttláncú aminosavak még mindig nem használhatóak, ezért tovább kell őket felosztanunk kisebb egységekre.”
15’19”–16’24”

Somewhere here belongs the world of the series called Salt Cellar81-84 with its synthesis of absurd humour and institutional
criticism. Institutional criticism here is realized in the form of an allegorical studio representation since the individual pictures firmly
reflect upon Gyenis’s earlier works (Basic, NoaH69 70, Hobby Genetic Engeneering Collection of Examples14 15), his working method
and attitude as well.31 For instance, in the picture with the airplanes, various tools and wires frame the airplanes spontaneously
materializing from a broken sugar-sack and Lego-car pulls the text of the artist’s commentary: “I have never left anything to chance.”
A more general but still similar inscription accompanies the wheat meal decoration covering the reproduction of Basic: “What is the
likelihood of things happening the way we have imagined them?” The horizon is getting wider with the geometric labyrinth of milk
flowing in the photos where even a television appears next to the snapshots accompanied by the following question: “Which one
is worth more: an expected or an unexpected event?” The question is designed to persuade the spectator that the mysterious form
flowing from the dropped milk-boxes has come into existence purely accidentally. And, as it is well-known, chance and unknown
processes can sometimes produce strange things.32
The one-year earlier 8 Hours58 59 65 73-76 (2005) is just about the question what kind of strange things may come about along
the borders of artistic imagery and industrial technologies. Moreover, the arrangement and documentation of the formations have
an effect as if they were organic and natural phenomena. Most of the scenes are abandoned working places (construction site,

Energiaklub, A művészetek és tudományok
egységesülésének rövid története | Energy Club,
Short History of the Unification of Arts and Sciences,
2002, video
IX. rész | part., A büntetőpiac | The penal market, 20’
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attic, dumping-ground, store-room) where the unexplainable and yet aesthetic formations come into existence, as the title—8
Hours—refers to it, only after regular working hours. Furthermore, the phrase ’8 hours’ strongly orients the spectator towards the
socialist working schedule as well as the famous song of Feró Nagy and his group Beatrice (eight hours work, eight hours rest, eight
hours entertainment). Since we cannot see active workers, we have to think that the photographed processes took place after
hours and thus belong to the realm of parody rather than to the category of supernatural phenomena.
(Of course, the photos also refer to the mingling of the two.) Nevertheless, the photographed aesthetic

31

More on this: Erzsébet Tatai, “Rend a lelke mindennek.
2005 Smohay-díjasa: Gyenis Tibor” [There Should Be
Order Everwhere. The Smohay Award of 2005: Tibor
Gyenis] Új Művészet, 2007/3: 44-45.

32

The fourth piece of the series with its mirror and
“pouring” flower-decoration as well as the Legoslogan “Can I imagine what I wish?” recalls the
complex problem of creativity, (visual and verbal)
imagery and mapping too.

constructions also reflect upon the state of the fine arts: work, entertainment or rest? Furthermore,
within the current posthumanist context, we have to call the attention to the primacy of material and
technology. The aesthetics of the junk yard and self-made technology, for example, is just as part of the
post-socialist object art as of western techno-dystopias (see, e.g. the Mad Max series or the film versions
of Gibson’s cyberpunk). The beauty of the geometric structures of constructions lies in the peculiarity of
the triangles of lath and “ufo-lamps” and it does not derive from the notion that their composition is part
of a rich tradition in art history. From this point of view, in fact, one can notice the decisive visual elements
of Fluxus (wooden boxes), land art (rubbish square bars on a flood area), post-geometry (colour field from

packaging material) as well as postmodern, feminist installations (bridge of clothes on high-heel shoes) too. Apart from the materials
used, even the scene, the “situation” is interesting: “fluxus” is placed in an abandoned attic, “feminism” in nature, “post-geometry” in a
packaging factory whereas “land art” becomes part of an environmental damage. In addition to the clever utilization of the “isms” it is
also a striking phenomenon that the locale of the pictures is also significant in their recognition or identification since the individual
photos would be assigned quite a different meaning if they appeared in an “objective” news program, in a transhumanist blog or at
the shootings of a Hollywood sci-fi serial.

Energy Club: The Penal Market, Short History of the Unification of Arts and Sciences
”Let us take a look at a plant from the point of view of energetics. We buy a plant at the market and we have no idea what are the important
parts from the aspect of turbulent life energies and how they can be best used.The Irish peasants had no idea about this and this is why
they needed four kilograms of potatoes to eat every day. In spite of this, the fine balance between the resources and the consuming
population was broken up resulting in almost every second Irish person emigrating to America at the beginning of the 1800s.
Well, let us see this plant. From within, we may observe the way the energies coming from Mars fecundate the pistil. As a matter of course,
the pistil should be immediately removed because due to the absorbed energy it cannot be used further on. It may be characterized as a
kind of life-energy black hole. And now let us take a look at the external petals as they are growing out of the stump. They are much better
for providing amino-acid after some extrusion.
However, the amino-acids with dipeptide bound chains can still not be used and therefore they should be divided into smaller units.”
15’19”–16’24”

Természetesen a képek helye egy-egy hálózaton (legyen az tudományos-technológiai vagy szórakoztatóipari network) belül mindig fontos szerepet kap a jelentés felfejtésében, de Gyenis kifejezetten arra játszik
rá, hogy éppen a network komplexitását jelenítse meg úgy, hogy az egyes pozíciók ambivalenciájára is
rámutat. A Kutatási napló87-91 bonyolult, hálózatos (vezetékes, szalagos, gégecsöves) rendszerei mintegy
allegorikusan is a tudományos- gazdasági-politikai hálózatokra utalnak, illetve arra, hogy a bonyolult rendszerek néha egészen meghökkentő kimeneti eredményeket tudnak produkálni. Az egyik laboratóriumban
például az emberi technológia melléktermékeként vagy egy rosszul sikerült kísérlet eredményeként vagy
egyszerűen csak valami hiba folytán egy galaktikus spirál szóródott ki a földre. Egy másik esetben a mintegy
véletlenszerűen, mégis zavarba ejtően szisztematikusan elrendezett hajógyári munkaterületen egy „magára
hagyott” tisztítógép egy vizes nyolcast rajzolt a betonra. A fekvő nyolcas a matematikában és a kozmológiában természetesen a végtelen jele. Ha ezt egy elhagyott gép írja le a technológia „fövenyére”, akkor asszociálhatunk Asimovra és Foucault-ra is. És, ha mindez képzőművészeti kontextusba helyeződik, akkor még azon
is el lehet gondolkozni, hogy milyen típusú „alkotókra” is használták régebben (az „átkosban”) a vizes nyolcas
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kifejezést. Egy másik felvételen is meglepő, kicsit őrült és céltalan, habár könnyen lehet, hogy forradalmi
tevékenység nyomai láthatók egy üvegházban. A szabályos és megszokott növénytermesztés mellett, annak
alternatívájaként vagy éppen autopoietikus (értsd: önszerveződő) mutációjaként fura ültetvény jelenik meg,
ahol a növények nagyobbra nőnek, és az emberi beavatkozás hiányán túl csak azt nehéz eldönteni, hogy
maguk a növények váltak intelligenssé, vagy a technológia (értsd: az öntözőrendszer és a kerti szerszámok)
ébredt öntudatra és kezdett fura, „művészi” kísérletbe.35
Az ambivalencia és az eldönthetetlenség a fotográfiákon amúgy abból fakad, hogy a beállított helyzetek a
rend és a rendetlenség, a véletlen és a tervszerű kialakítás, a funkcionalitás és a dekorativitás jegyeit egyaránt
magukon viselik. Ráadásul olyan érzést keltenek, hogy ilyen fajta rendet, ilyen formációkat „normális” ember
nem alakítana ki a rendelkezésére álló térben, sőt az egyik esetben a technológia ráadásul kifejezetten ellenségesen reagál a „megfigyelő”-re, beszippantja és valószínűleg be is darálja majd. Ennek van egy nyilvánvaló,
populáris jelentése (lásd a Terminátor-széria vagy a Mátrix ellenséges mesterséges intelligenciáit), amelynek
vadhajtásai a horror birodalmában Stephen Kingnek
köszönhetően a gyilkos háztartási gépekig nyúlnak, de

35

Az autopoietikus, azaz önszerveződő („élő”) rendszerek elméletét két Nobel-díjas chilei neurobiológus,
Humberto Maturana és Francisco Varela dolgozta ki, az elméletet Niklas Luhmann forgatta vissza
provokatív módon a humaniórák, többek között a művészet területére. V.ö.: Humberto Maturana
– Francisco Varela: Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Reidel, Dordrecht, 1980.
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Latour a szociálkonstruktivista tudománytörténészekkel együtt azt gondolja, hogy a tudományos
tudás nem csak elméleti és kísérleti konstrukció, hanem a mindenkori társadalmi tényezők is
szerepet játszanak azok kialakításában és felépítésében. David Bloor ezt úgy fejezte ki, hogy nem
csak a hibásnak bizonyuló tudományos elméleteket (pl. flogiszton vagy éter) kell koruk társadalmi
és politikai tényezőinek fényében értelmezni, hanem az elfogadott elméleteknél is figyelembe kell
venni ugyanezeket a tényezőket. Latour tehát Bloor szimmetria-elvére használja a második szimmetria
kifejezést. Ezen túl azonban szerinte arról sem szabadna elfeledkezni, hogy maga a társadalom is
egyfajta technológiai konstrukció, vagyis technológiai, mediális és ismeretelméleti rendszereink
is nagy mértékben meghatározzák, ha tetszik konstruálják a fennálló társadalmi rendet. Latour
frappáns megfogalmazásában nem csak a társadalom konstruálja a természetet, hanem a dolog
fordítva is működik, és ez lenne az a bizonyos „harmadik szimmetria”. A tudományos tudás társadalmi
konstrukcióját valló Science Studies különféle irányzatairól: Ropolyi László: A tudomány a „szociális-életvilágban”. A tudományfilozófia hermeneutikai és szociálkonstruktivista szemléletmódjának összevetése.
Replika, 41-42, 2000. 125-138. A Bloor-Latour vitáról, illetve relativizmus és a naturalizmus kérdéséről
bővebben: Faragó Péter: A relativizmus a tudományos tudás szociológiájában. A Bloor-Latour-vita.
(2004) http://www.filozofia.bme.hu/doctoral_school/disszertaciok/FPPhD.pdf

van egy filozofikusabb, média-tudományos implikációja
is a technológiai protézisek McLuhan és Kittler által oly
kedvelt konstitutív szerepével. Sőt van egy harmadik
lehetőség is, a Latour-féle „harmadik szimmetria” elve,
amely nem azért száll síkra, hogy az „intelligens” technológiák választójogot kapjanak, de mindenesetre
nagyon is számol azzal, hogy a mindenkori technológia
nagymértékben meghatározza a mindenkori társadalmat.36 Ez az a pont, ahol Latour után még érdemes
egyszer visszakanyarodni Donna Harawayhez is, akinél
a kiborg nem is annyira egy fiktív csodalény, és még
kevésbé a hétköznapok orvosi implantátumokkal feljavított emberpéldánya, hanem egy szimbolikus figura,
amelyen keresztül jól láttatható, hogy a modern ember
és a modern technológia mennyire elválaszthatatlanul

összefonódott egymással. Ennek a kritikai belátásnak egy igen frappáns és némiképp cinikus, vizuális metaforája a Telepvezető szakember77 (2008) fotográfiája, ahol az igen sikeresen megtervezett és emblematikus
Hilti felirat – az egyszerre megnyugtató és izgalmas, praktikus és áramvonalas piros dobozzal egyetemben
– egymagában képviseli mindazt az áldást és átkot, adományt és fenyegetést, amit a technológia kínál, nyújt
és jelent az emberiség számára.

As a matter of course, the place of the pictures within a network (whether scientific-technological or entertainment-industry network)
always has an important role in the understanding of their meaning but Gyenis consciously attempts to represent the complexity of

Testvérek | Brothers, 2007, két csatornás
videó installáció | double channell video
installation, 8’40”
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the network in such a way as to point out the ambivalence of the individual positions as well. The complex, net-like systems (of wires,
cables, suction hoses) of the Research Diary87-91 refer, as it were, allegorically to the scientific-economic-political networks as well as
to the fact that the complicated systems can sometimes produce very surprising outcomes. In one of the laboratories, for example, as a
by-product of human technology or as the result of a failed experiment or simply as a mistake, a galactic spiral dropped on the ground.
In another case, in the seemingly accidental but embarrassingly systematically arranged working area of a shipyard an “abandoned”
cleansing machine drew the figure eight in water on the concrete. The figure eight in a lying position in mathematics and cosmology is, of
course, the symbol of infinity. If it is written in the “sand” of technology by an abandoned machine, then we can associate it with Asimov
or Foucault. And if all this is placed in an artistic context, one might even begin to wonder for what kind of “artists” the phrase ’eight
in water’ was used previously (in the old regime). Another photo also shows the traces of a surprising, a little bit mad and aimless—or
perhaps revolutionary—activity in a glass-house. In addition to, or as an alternative to, or else an autopoietic (i.e. self-organizing) mutation of, regular and usual cultivation, there appears a strange plantation where plants grow higher and in lack of human intervention it
is difficult to decide whether the plants themselves became intelligent or technology (meaning the spraying system and garden tools)
found itself and began a strange “artistic” experiment.33
33

The theory of autopoietic, i.e. self-organizing (“livin”) systems has been worked out by two neurobiologists from Chile, Humberto
Maturana and Francisco Varela, and it was applied to the humnanioras, including the arts, provocatively by Niklas Luhmann. Cf.
Humberto Maturana and Francisco Varela. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. Dordrecht: Reidel, 1980.
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Together with the social-constructivist science-historians, Latour thinks that scientific knowledge is not only a theoretical
and experimental construction but its formation and arrangement are influenced by the social factors of the given period. As
David Bloor put it, not only those scientific theories should be interpreted in the light of the social and political factors of their
age which prove to be faulty but also the ones which are commonly accepted theories. Thus, Latour uses the phrase ’second
symmetry’ for Bloor’s principle of symmetry. Moreover, however, he thinks we should not forget that society itself is a kind of
technological construction, that is, the existing social order is largely determined or construed by our technological, medial and
epistemological systems. In Latour’s clever wording, it is not only society that cosntrues nature but it also works the other way
round and this is what he calls the “third symmetry.” On the various trends in Science Studies based on the social construction
of scientific knowledge, see László Ropolyi, “A tudomány a „szociális-élet-világban”. A tudományfilozófia hermeneutikai és
szociálkonstruktivista szemléletmódjának összevetése” [Science in the “social-life-world”. A comparison of the hermeneutic
and social-constructivist approaches to the philosophy of science] Replika, 41-42 (2000) 125-138. On the Bloor-Latour dispute
and the question of relativism and naturalism, see Péter Faragó Péter, A relativizmus a tudományos tudás szociológiájában. A
Bloor-Latour-vita [Relativism in the sociology of scientific knowledge. The Bloor-Latour dispute, 2004] http://www.filozofia.bme.
hu/doctoral_school/disszertaciok/FPPhD.pdf

Otherwise, the ambivalence and the insecurity in the photos
derives from the fact that the set scenes bear the marks of order
and disorder, accidental and planned arrangement, functionality
and decoration. Moreover, they convey the sense that “normal”
human beings would not form such order and such formation in the
available space, and what’s more, in one case technology is rather
hostile towards the “observer” whom it would probably swallow
and grind in the end. It has an evident and popular meaning (see,
e.g. the hostile artificial intelligence of the Terminator series and
Matrix) whose extreme varieties in the realm of horror, thanks to
Stephen King, go back to the household machines but it also has
a more philosophical, media-scientific implication referring to the
constitutive role of the technological prostheses so much favoured

by McLuhan and Kittler. Indeed, there is a third possibility, too: the principle of Latour’s “third symmetry” which does not fight for the
full rights of “intelligent” technologies but takes into consideration that the technology of any given time will have a decisive impact
on the society of any given time.34 This is the point when it is worth returning once more to Donna Haraway with whom the cyborg is
not so much a fictitious miraculous creature, let alone an everyday human being improved by medical implants but rather a symbolic
figure through which it is easy to show how strongly modern man and modern technology have been inseparably interconnected. This
critical recognition is well illustrated by a striking and somewhat cynical visual metaphor, the photo called Foreman Expert77 (2008) in
which the successfully designed and emblemetic inscription ‘Hilti’—together with the relieving and exciting, practical and streamlined
red box—itself represents all the blessings and curses, gifts and threats that technology offers, presents and means for mankind.
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NoÉ I-VI. | NoaH I-VI., 2002, 60x45 cm
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Paul Virilio: Guerre et cinéma: Logistique de la
perception. L’Etoile, Paris, 1984.
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Latour szerint a modern – posztmodern
korszakolás és a két episztemológiai rendszer
tételezése egy félreértés eredménye, mivel
valójában sohasem voltunk modernek, hiszen
a Felvilágosodás és a Modern Alkotmány
sohasem tudta teljesen megregulázni
a valóság hibrid létezőit és jelenségeit. A
modern, a modernitás és a modernizmus
tulajdonképpen egy befejezetlen vállalkozás,
egy utópia, amelynek megvalósulását éppen
a valóság túlságosan is komplex, irracionális,
pre-modern, „törzsi” jellegű, hálózatos
felépítése gátolja meg.

39

V.ö.: Sigmund Freud: A kísérteties. (1919) Ford.:
Bókay Antal és Erős Ferenc. In: Művészeti
írások. Filum, Budapest, 2001. 245-281.

Mindez még egy érdekes következménnyel jár a „poszt”-ra nézvést is, Kittler és Latour
ugyanis nemcsak a képi fordulat korszakában látja meg a spektákulum és a technológia
társadalmát, hanem az újraegyesített technika- és szellemtörténet egészében, így
voltaképpen – és Bruno Latour után szabadon – arra is gondolhatunk, hogy Kittler felől
nézve sohasem voltunk humanisták. Ennek alátámasztásához Kittler természetesen nem
elégszik meg a tudomány és a szórakoztatóipar történetének elemzésével, hanem Virilión
keresztül bevonja a képbe a haditechnika és a háborúk történetét is, amellyel legalább
akkora sebet ejt a humanizmus ideológiáján, mint Lacan tükörstádiuma és Althusser
ideologikus államapparátusai együttvéve.37 Gyenis „bio-kibernetikus” szituácionizmusa
ezt illusztrálandó azt is megmutatja, hogy hova is vezet az „a humanizmus” az etológia és
az ökológia perspektívájában, azaz szűkebb és tágabb környezetünkben.38 Az Örvény71
(2002) horrorisztikus világképe a Turbo64 (2003), aktív népességszabályozásán és a
Ditaktika43 (2004) családi fotográfiáján keresztül a legkülönbözőbb helyekre szórja szét a
túlpörgött populáris kultúra csonkolt, vérben tocsogó végtagjait, miközben a résztvevők
és a nézők arcán oda nem illő mosoly játszik. (A gyilkolás, a halál és a pusztítás hollywoodi

esztétikája minden másnál pregnánsabban mutatja, hogy mennyire is összefonódott a hadiipar és a szórakoztatóipar, és ahogy mondani szokás, csak találgathatunk, hogy hova is vezet az erőszak esztétizálása.) Valami hasonló,
de még kísértetiesebb („embertelenebb”) hangulat lengi be a jól ismert tájak és a különféle ökoszisztémák hol
finomabb, hol durvább átalakítását is. Ez a hangulata már csak azért is nagyon kísérteties – Unheimliche, ahogy
Freud követői mondanák – mert a csonkolásra használt láncfűrész mozgásától eltérően a rejtélyes struktúrákat és
szimmetriákat létrehozó „természeti” értelem logikáját és ideológiáját nem ismerjük.39 Nézőként és befogadóként
látjuk és tudjuk, hogy valami nem stimmel a képeken, de gondolkodóként fogalmunk sincs, hogy pontosan hová
is vezetnének egy valóban embertelen értelem és technológia tevékenykedésének szövevényes szálai.

All this has one more interesting consequence concerning
the notion of “post” as well since Kittler and Latour see
the society of the spectacle and technology not only in
the age of the Visual Turn but also in the whole of the
newly united history of technology and philosophy and
this way—freely paraphrasing Bruno Latour’s words—we
might even think that from Kittler’s point of view we
have never been humanists. To support this, Kittler, of
course, is not satisfied with the analysis of the history of
science and entertainment industry but, through Virilio,
he includes the history of military technology and wars
whereby he inflicts such a big wound on the ideology
of humanism as Lacan’s mirror stage and Althusser’s
ideological state apparatuses together.35 To illustrate
this, Gyenis’s “bio-cybernetic” situationism shows as well
where “ahumanism” leads in the perspective of ethology
and ecology, that is, in our narrower or wider environment.36 Through the Turbo—Active Population Control64
(2003) and the family photographs of Ditactics43 (2004)
the horroristic world-view of Whirl (2002) scatters about
the disjointed blood-soaked limbs of the overcharged
popular culture in various places while there is an
inadequate smile on the faces of the participants and the
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Örvény | Whirl, 2002, 70x100 cm
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Vidéki kirándulás (részlet) | Countryside Excursion (detail), 2002

spectators. (The Hollywood aesthetics of killing, death
and destruction shows better than
anything else how closely intercon-
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Paul Virilio. Guerre et cinéma: Logistique
de la perception. Paris: L’Etoile, 1984.
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According to Latour, the division of
periods into modern and postmodern
and the proposition of the two
epistemological systems are the result
of a misunderstanding because, in fact,
we have never been modern since
the Englightenment and the Modern
Constitution have never been able
to regulate the hybrid beings and
phenomena. Modern, modernity and
modernism are, in fact, an incomplete
enterprise, a utopia whose realization
is prevented by the too complex,
irrational, pre-modern and tribal- as
well as net-like structure.

37

Cf. Sigmund Freud, “A kísérteties” [The
’Uncanny’, 1919] Trans. Antal Bókay
and Ferenc Erős. In: Művészeti írások
[Writings on Art] Budapest: Filum,
2001. 245-281.

nected the military and the entertainment industries have become
and, as the saying goes, we might
just wonder where the aestheticizing
of violence will lead.) The now finer
now cruder transformation of the
well-known landscapes and various
ecosystems is also surrounded by
a somewhat similar but even more
uncanny (“inhuman”) attitude. This
attitude is all the more uncanny—or
Unheimliche, as Freud’s followers
would put it—because, as opposed
to the movement of the chain-saw
used for disjointing, we do not
know the logic and ideology of

“natural” intelligence producing mysterious structures
and symmetries.37 As spectators and recipients, we can
see and we know that there is something wrong in the
pictures but as thinkers we have no idea where exactly
the entangled threads of a really inhuman intelligence
and technology would lead.
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8 óra IV–V. | 8 Hours IV–V., 70x100 cm
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8 óra VI–VII. | 8 Hours VI–VII., 70x100 cm
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Telepvezető szakember | Foreman Expert, 2008, 80x100 cm
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Géza kéz az ég | Madam, in Eden I am Adam, 2008, 80x100 cm
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Dibbets kötelez | Dibbets Obliges, 2008, 80x100 cm
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Tiszta haszon I. | Pure Profit I., 2007, 80x100 cm
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I HAVE NEVER LEFT ANYTHING TO CHANCE .
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Sótartó I. | Salt Cellar I., 2006, 80x100 cm

WHAT IS THE LIKELIHOOD OF THINGS HAPPENING THE WAY WE HAVE IMAGINED THEM?
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Sótartó II. | Salt Cellar II., 2006, 80x100 cm
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C AN I IMAGINE WHAT I WISH?
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Sótartó III. | Salt cellar III., 2006, 80x100 cm

WHICH ONE IS WORTH MORE:
AN EXPECTED OR AN UNEXPECTED EVENT ?
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Sótartó IV. | Salt Cellar IV., 2006, 80x100 cm
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Kompaktförderung | Kompaktförderung, 2007, 112x140 cm

64

86

Párolgó tanulság | Evaporating Lesson, 2008, 80x100
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Kutatási napló I. | Research Diary I., 2007, 80x100 cm
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Kutatási Napló II. | Research Diary II., 2007, 80x100 cm
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Kutatási Napló III. | Research Diary III., 2007, 80x100 cm
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Kutatási Napló IV. | Research Diary IV., 2007, 80x100 cm
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Kutatási Napló V. | Research Diary V., 2007, 80x100 cm
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Derkovits Gyula Prize, Ernst Museum, Budapest
Short Stories, Exhibition House of Budapest Gallery, Budapest
The Garden, Gallery of Szombathely
Before and After Sculpture, Műcsarnok, Budapest
La partie cachée de l’Iceberg, Marseille
@ © big poster exhibition, Budapest, Felvonulási tér
Media Model, Műcsarnok, Budapest
Pécs 2000, Gallery of Pécs
Artists from Pécs, Hungarian Institute, Paris
Pécs and his Sister Cities, Gallery of Pécs, Osijek, Croatia, Cluj-Napoca,
Romania
Derkovits Gyula Prize, Bratislava
About Memory…, Vigadó Gallery, Budapest
Irregular Memory, Gallery of Szombathely; Monastery of the
Carmelits, Frankfurt
Staticnoise 99, Pécs
The Ten Years of the Master School of Fine Arts, Pécs, Palme House,
Budapest
Remix, Gallery of Pécs
Masters and Pupils, Gallery Pryzmat, Kracow, Poland
Sight-seeing, Gallery of Szombathely
Lurking, Ernst Museum, Budapest
C as Chimera, Gallery of Szombathely
New Studio-Members, Duna Gallery, Budapest
Leopold Bloom`s Pillow, Gallery of Szombathely
Toward the End of the Century, Gallery of Pécs
Contemporary Hungarian Sculpture, Műcsarnok, Budapest
Europe: Creation&Recreation, Műcsarnok, Budapest
Nicens from Pécs, Újpest Gallery, Budapest
Art Expo, Budapest
Haus Ungarn, Berlin
Gallery of Pécs
Nine Painters, City-hall, Pécs
Exhibition of the Master School of Pécs, Gallery Parti, Pécs
House of Arts, Pécs

®

1999

1998
1997
1996

1995

1994

1993
1992
1991
2005
2003

2002
2000

1999
1995

Prizes, Scholarships
Smohay János Prize
Photographer of the Year, Photo Americas, Portland, Oregon
Pécsi József Prize
Scholarschip of Galerie Attitudes, Genf
Pécs Gallery Anniversary Prize,
Derkovits Gyula Prize
Scholarship of Salzburg
Prize of the Studio of Young Artists
Martyn Ferenc Prize
Haus am See-Scholarship of Hannover

1992
2004

2003
2000
2002

2001
2000

Prize of the Hungarian Republic
Performances
Re-action, Pécsi Műhely… 1968-1980… Hattyúház exhibition-hall,
Pécs
Tyborman, Uitmarkt, Amsterdam
The Randomroutines – Tyborman, DOLORES / Ellen de Bruijne
Projects, Amsterdam
Gravitation, Moszkva Square, Ludwig Museum Budapest – Museum of
Contemporary Art
The Player, Küzdelem hat ellenféllel. Trafó, Budapest
Surprise, Ludwig Museum Budapest – Museum of Contemporary Art
Bigyoton Park, TV-torony, Pécs
Display, San Cesario di Lecce, Italy
Art Cup, Tafó, Budapest
Passage-Festival, Pécs

Reviews, articles (in English)
Orsolya Kovács, “Nine Debutants from Pécs”, catalogue, JPTE Képzőművészeti
Mesteriskola, Pécs, 1994
Edit András, “Europe: Creation&Recreation”, catalogue, Műcsarnok, Budapest, 1995
Edit András, “Representation of the Body in Contemporary Hungarian Art”,
Erotics and Sexuality in: Hungarian Fine Arts, League of Non-Profit Art Spaces,
Budapest 1999, p. 70–72.
Sense of Humor, Exit 13
Mária L. Molnár, print, projekt, plakát, tapéta, Praesens, 2004
Bea Hock, Intellectual Eroticism, Praesens, 2004/3
Works in Public Collections
Collection of the Master School of Fine Arts, Pécs
Institute of Contemporary Art, Dunaújváros
Janus Pannonius Museum, Pécs
Gallery of Paks
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