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• Az utóbbi évtizedek zajos (kontextus)váltásainak köszönhetően ma sok 
területen megjelenik egy áramlat, amely az alapokhoz, a természet(ességhez)
hez, a gyökerekhez való visszatérés sürgetésével az egyszerűséget és a letisz-
tultságot helyezi középpontba. Bár uralkodó pozícióba még nem került, annál 
mindenképpen nagyobb mértékben van jelen a mindennapi életben — a művé-
szetekben, vagy a populáris kultúrában egyaránt —, hogy el lehetne tekin-
teni a létezésétől és lehetséges üzeneteitől. „Back to the basics” — hangzott 
például 1993-ban John Mayor egyik politikai üzenete az Egyesült Királyság-
ban, miközben ugyanez volt a címe legalább tíz különféle könnyűzenei album-
nak és a jelszava divatkampányoknak, skandináv minimál bútoráruháznak és 
minimál zenének éppúgy, mint a potenciális fogyasztókat a természetesség 
paradoxonával megcélzó kozmetikai cégeknek, vagy életmód magazinoknak. 
A Videospace Low-tech című kiállítása szintén az „alapokhoz” nyúl vissza, 
azokhoz a technikai előzményekhez, amelyek — egy jóval fejlettebb technoló-
giai paradigma után — nem vissza, hanem előrelépésnek is tűnhetnek, hiszen 
ne feledjük el, hogy a kezdetek feltárása mindig a megértés magasabb foká-

hoz vezet. „Nem az a lényeg, hogy sok az utánérzés a posztmodern művészet-
ben, sokkal inkább azt érdemes hangsúlyozni, hogy befogadója óhatatlanul is 
a múlt fényében látja a kortárs kultúrát.”1 Hét művész hét installációja reflek-
tál azokra a kritikákra, amelyek a médiaművészet technológiai determinált-
ságára irányulnak, s megy szembe azokkal a vádakkal, amelyek szerint az új 
médiaművészeti alkotások „kreativitása” kimerül a minél fejlettebb és látvá-
nyosabb technikai eszközök alkalmazásában. A meghívó ehhez a szellemhez 
igazodva egy keménypapír-szerencsekerék, amelynek forgatásakor az adott 
művész nevével átellenben művének fotója bújik elő a takarásból. A kiállítás 
narratívája ezért nem pusztán a kiállított, vagyis fizikai valójukban látható tár-
gyakból, hanem mintegy térbeli, ok-okozati és időbeli logikai alakzat létrejöt-
téből rajzolódik ki, hiszen a formától ezúttal függetleníthető tartalom amel-
lett, hogy sokszor atavisztikusnak ható eszközökhöz nyúl, nagyon is időszerű 
problémákra koncentrál.
Pacsika Rudolf 2004-es Konspiráció-elmélet generátor című „objektje” lát-
szatra egy afféle sarki kocsmákban is fellelhető nyerőgép, félkarú rabló. Pénzt 
nem kell beledobni, viszont gombnyomásra véletlenszerűen — a cseresznyék 
és dollárjelek helyett — olyan tulajdonneveket, kifejezéseket és eseményeket 
pörget egymás mellé, azok között ok-okozati kapcsolatot teremtve, mint pél-
dául „Hamas”, „scientology”, „Marylin Monroe’s Death”, „Eurodisney”, „9/11”, 
illetve a Magyarországon mostanában kellemetlenül csengő „IMF”, vagy eset-
leg maga „Donald Rumsfeld”. A felhasznált technológia meglehetősen egy-
szerű: a nyerőgép-alakú kék doboz mögött egy számítógép rejlik, a monitoron 
pedig újraszövődnek az összeesküvés-elméletek fogalmi hálói, amelyet egy, a 
külső felületen „nyomógombként” megjelenő beépített egér vezérel. Az értel-
mezést a szerkezet elején valamiféle fólia-szerű anyagon megjelenő képek és 
feliratok montázsa „gazdagítja” tovább. A felső részén idősebb Pieter Bruegel 
ikonikus Bábel tornyának — a Tatlin-féle III. Internacionálé emlékművének ter-
vével kombinált — változata magasodik, amely — figyelembe véve azt, hogy 
az üldözési mánia-készletben a „9/11” mellett „Osama bin Laden” neve is fel-
bukkan — azt a részben a korabeli — sajnálatosan jellegzetes homogenizációval 
élve nevezzük így — közel-keleti (!) híradások által is sugallt képzetet erősíti, 
hogy a World Trade Center ikertornyainak leomlása a modern Bábelben, vagyis 
New York Cityben bekövetkezett katasztrófa volt. Csakhogy, ameddig az ere-
deti bibliai történet egy, mondhatni nyelvi szintű zavart eredményezett (ld. 

1  Szegedy-Maszák Mihály, Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang? In: 
Uő. „Minta a szőnyegen” — A műértelmezés esélyei, Budapest, Balassi, 1995, 243.
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például Kosztolányi Dezső finom allegóriáját a műfordítók születéséről híres 
esszéjének elején2), addig a 2001-es esemény, illetve annak értelmezése egy 
sokkal fenyegetőbb és egyben kézzel foghatóbb kulturális válság nyomán, s 
azt erősítve konstruálódott, amely a kulturális és politikai kontextusok sok-
féleségével és egymásra való reflektálatlanságával hozható kapcsolatba.  
Az ikertornyok leomlása nem pusztán a palimpszesztusként szituálódó (poszt)
modern nagyváros, hanem a hasonló kulturális kódokkal építkező úgynevezett 

„nyugati” világ városi testén ejtett — úgy tűnik — nem hegedő sebet.
A jól ismert, félelmet vagy szorongást, de legalábbis kényelmetlen fészkelő-
dést kiváltó szavak hivalkodó felhasználása mellett Pacsika munkája vizuális 
közhelytárként is működik, hiszen a bábeli képzetet Francisco Goya talán leg-
híresebb rézkarcával, az 1799-ben megjelent Los Caprichos sorozat egy lapjá-
val, Az ész álma szörnyeket szül cíművel is összefüggésbe hozza. Az elhíresült 
címhez (ami pedig voltaképpen a műalkotás szövegszerű tematizálása) hoz-
zákapcsolódik az installáción a pörgő szavak alatt elhelyezett metszet képe 
is. Goya alkotása részben pont a címe miatt lett a leghíresebb az egyébként 
80 lapból álló grafikai sorozatból, hiszen az eredeti spanyol címet (El sueño de 
la razón produce monstruos) kétféleképpen is lehet fordítani. A valamivel gya-
koribb változat, melyet jelen dolgozat is idézett, Az ész álma szörnyeket szül 
(angolul például: The sleep of reason produces monsters), a másik pedig egy fel-
tételességet sugalló alárendelő szerkezetet használ, Ha alszik az értelem, elő-
jönnek a szörnyek.3 Az ész álmának és a transzcendentális, mindenütt jelenlé-
vően fenyegető gonosz képzetét játssza meg, hozza működésbe az installá-
ció, amely mindenképpen ironikus kontextusba helyezi a 90-es évek óta jelen 
lévő össztársadalmi paranoiát. Az installáció elején található „Change your 
preconception” illetve „Refresh your conspiracy theory — by random!” felszó-
lítások az 1990-es évek összesküvés-elméleteken alapuló sikersorozatának 
legjobb hagyományát idézik meg. Mintha egy mosolygó jelet rajzolnánk az 
X-akták jelszava mellé: trust noone.
KissPál Szabolcs Körhullám című 2003-as, hétköznapi tárgyakból és minimá-
lis technológiával összerakott audiovizuális installációja monoton csepegéssel 
és vetített fényekkel operálva teremt békebeli hangulatot. A csepegő hang egy 
lejátszóból jön, s megrezegteti a vizet, a hangfalon álló cserépedényben. A cse-
répedény oldalról és hátulról is meg van világítva, így a falra két — rezgő — árnyék 
is kivetítődik. A hangfallal együtt nyolc elemből álló installáció a kör jelentéseit 
mind metaforikus, mind valódi értelemben megjeleníti, hiszen ebben az esetben 
hang, fény és árnyék csak egymás által és egymásban elmondhatóan léteznek, 
míg az elemek körben állnak a kiállítótérben, első ránézésre szabálytalan rom-
buszt, összességében azonban inkább egy kört alkotva.
A Fénylugas 0.2 című alkotás a Kitchen Budapest, egészen pontosan Sipos 
Melinda és Németh Péter 2008-as fejlesztése. A KIBU többi projektjé-
hez hasonlóan kombinálja az innovatív technológiai fejlesztést a megfelelő 
dizájnnal, figyelembe véve mindemellett a piaci szempontokat is. A kataló-
gus szerint a Fénylugas „intelligens világítórendszer”, amely különféle fény-
jelenségeket reprodukál, s amely „alternatívát nyújt a nem szöveg és kép 
alapú kapcsolatteremtéshez, másrészről különböző vizuális jelenségek abszt-
rakt közvetítésére tesz kísérletet.”4 Az alkotás hengerformájú, 7x9-es pixeles 
LED- kijelzőkből áll, a hengerek mögött villódzó színes fényekkel. Ez utóbbiak 
nem mások, mint a rávetített videók átdolgozásai vagy transzformációi olyan 
jelekké, amelyek egy egészből állnak ugyan, de végül azt dekonstruálva új esz-
tétikai minőséggé, egyben talán használati tárggyá is átváltoznak. Kész videók 
mellett például webkamera is csatlakoztatható, így téve az alkotást a tömeg-
kommunikáció felé is nyitottá. A sorozatgyártás állítólag már folyamatban van, 
így könnyen lehet, hogy nemsokára leírható lesz róla, hogy a médiaművészet 
hétköznapi felhasználását illusztrálja.
Július Gyula Oszcilláció című, 2009-es installációja meglehetősen összetett 
képet mutat. Az alkotás alapja egy nyitott tetejű terepasztal, illetve a terep-
asztalba húzott zöld színű damilok. A terepasztal külső oldalán egy kapcsoló 
és egy monitor található, amellyel az installáció elindítható, s amely mozdu-
lat magát az oszcillációt generálja. A damilok egy valódi oszcillográf által létre-
hozott elektronikus jelsorozat mozgását imitálva kezdenek el pörögni, s ezt a 
monitor mögé rejtett kamera élő adásban közvetít. Az asztal belsejében talál-

2  ld. Kosztolányi Dezső, Ábécé a fordításról és a ferdítésről in: Uő. Nyelv és lélek. Az 
írásokat összegyűjtötte és a szövegeket gondozta Réz Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1971, 
514.
3 Feltétlenül ide kívánkozik, hogy ezeket az interkulturális utalásokat Térey János A 
Nibelung-lakópark című munkájában hasonlóan alkalmazza, ott a Goya-rézkarc a Wagner 
Ring-jének első részéből jól ismert, bűvös hatású „ködsüveg” hallucinogén droggá való 
transzformálódásának metaforájaként, míg Bábel képzete a szöveg negyedik részében a 
World Trade Center leomlását megidéző, s a Walhalla pusztulását parafrazeáló 
Notung-torony felrobbantásában jelenik meg.
4 Bircsák Eszter — Sipos Melinda — Somlai-Fischer Szabolcs (szerk.) Kitchen 
Budapest katalógus 2009/tavasz, Budapest, Kitchen Budapest, 104.
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ható még két gúla, az egyiken teniszlabda, és egy tükör, amelyben a másik 
gúla megkettőződik. Az összkép így zavaróan vegyes: egyfelől elidegenítőleg 
hat és az értelmezés rovására mehet, miközben a sokféleség valamiféle ottho-
nos bájt is kölcsönöz az Oszcillációnak. 
Csörgő Attila duplikált órája, amely — back to the basics — az Óramű 
(1993/2004) címet viseli, egy piros polcon van kiállítva. A már felemlege-
tett skandináv minimalizmust ezúttal az óra puritán egyszerűsége, letisztult-
sága idézi meg: semmi giccs vagy dizájn, csak a nyers fa. A mutatók a polc-
cal harmonizálva pirosak, s ez mind a hatra igaz, merthogy két, egymásba épí-
tett óramű alkotja ezt az installációt, amelyek pontosan egyszerre, csak éppen 
ellentétes irányba haladnak, mérnöki pontossággal beállítva, nehogy össze-
ütközzenek, vagy egymásba akadjanak. Friss és ötletes alkotás, egyszerűsé-
gében egyértelmű és elgondolkodtató, így talán kihagyhatóvá válik az eltűnt 
és megtalált időről szóló, az egymással szemben haladó mutatókban az idő-
nek mint az emberi létet elsődlegesen meghatározó tényezőnek (© Martin 
Heidegger) az absztrakcióját, illetve az absztrakció lehetetlenségét körüljáró 
eszmefuttatás. Nem azért, mert nem ide tartozik, hanem mert ezt mások már 
megtették úgy, hogy utánuk már ne legyen érdemes.5

Sugár János Halhatatlan tettesek című, a Szkéné Színházban 1988. február 
18-án bemutatott operájának bizarr dinamikáját az operaáriák keltette befoga-
dói hozzáállást és a videókészítés folyamatának technokrata leírását kombináló 
paradoxon működteti. Van valami kiszámítottan meghökkentő abban, ahogyan 
a konvencionális, sztereotip kelléktárat használó operaelőadások látványvilágát 
megidéző jelmezekbe bújtatott szereplők teljes képmezőről és huszonöt képkoc-
káról énekelnek. Sugár (ön)értelmezése szerint a két szereplő egyfajta modern 
Bonnie és Clyde-ként vagy Jancsi és Juliskaként írható le, a zeneszerző Litván 
Gábor pedig neo-operáról beszél, amely nem illeszkedik a műfaj hagyományos 
kereteibe — bár Kovalik Balázs nyilván manapság is szívesen megrendezné.  

„Jancsi és Juliska — Bonnie és Clyde ifjú szerelmespárjával ellentétben — nem lefű-
részelt csövű vadászpuskával dolgozik. Jelen változatban a fegyver helyett a 
kezükben a videó van, amellyel a kenyérmorzsázás önfeledt időszakában emlék-
képeket rögzítenek a szituációk fontosságának megfelelően. A gyilkossággal, 
azaz a REC gomb fölengedésével átalakulnak zárt lánccá, amely az események 
sebességével halad, azaz a kamerának a megjelenése lesz maga az esemény.”6 

5 Például Marcel Proust.
6 Sugár János, Halhatatlan tettesek in: http://www.c3.hu/collection/videomuveszet/
muveszek_hu.php?id=33&mid=124 (2009 októberi találat)

Fontos kiemelni, hogy amit látunk, az egy szigorúan megkonstruált alkotás, 
hiszen elvileg egy színházi előadás felvételéről van szó. Ez a kiállítótér kontex-
tusában egy meglehetősen önreflexív és transztextuális értelmezést implikál, 
hiszen egy bevallottan nem-konvencionális, videóra forgatott alkotás, magának 
a videókészítésnek a szabályait írja le, a videót mint eszközt és mint médiumot 
egyaránt egy élet-halál metafora főszereplőjévé téve. Sugár János másik, Omega 
pont (demo) című installációja egy villanykörte. Egy falra szerelt (egyébként a 
Fénylugas alatt elhelyezkedő) fehér polcon fekvő csupasz villanykörte, amely-
nek kapcsolóján a GOOD, a körtén magán pedig a BAD felirat szerepel, s szintén a 
szerző szerint Pierre Teillard de Chardin francia jezsuita szerzetes elméletére ref-
lektál, amelyben az omega pont „a komplexitás és a tudatosság legfelső szintje.” 
A mű természetesen játékba hozza a nyugati kultúrában meghatározó jelen-
téssel bíró alfa és omega pároshoz kapcsolódó szimbólumokat: a létértelme-
zéstől a médiahekkig hosszú az út. 
Mindig fontos kérdés, hogy egy közös térben kiállított műtárgycsoportot 
mennyire lehet és kell együtt értelmezni, mennyire alkothatják egymás ref-
lexióját. Jogos és elvárható feladat ez, avagy éppen ellenkezőleg, az értelme-
zői önkény megnyilvánulása még akkor is, ha a műtárgyak hasonló temati-
kát jelenítenek meg? A Kisspál-installációban folyamatosan hallható csepe-
gés és a csupasz, tompa fényével is harsányan jelen lévő villanykörte akár még 
a háború utáni költészet egyik enigmatikus és ikonikus versét, Pilinszky János 
négy sorának plasztikus látványát is megidézheti: „Alvó szegek a jéghideg  
homokban. / Plakátmagányban ázó éjjelek. / Égve hagytad a folyosón a villanyt. /  
Ma ontják véremet.”7 
Ez utóbbi asszociációs sor, ha nem is értelmezői önkény, de nyilvánvalóan egy 
szubjektív véletlen eredménye. Mégis jelzi, hogy a történetiség kihangsúlyo-
zása folyamatos működésben tartja a műalkotások és a hétköznapi tárgyak 
értelmezését, megmutatja, hogy a jelen felől szemlélve miként változik  
a korábbi technológiák befogadása. Ezért működnek a low-tech alkotások  
is a Videospace kiállítóterében: az egyre összetettebbé váló kulturális terek és 
alkotások kontextusában a korábbi új jelentést kap, a jelen pedig a megértés 
összetettebb tapasztalatát ígéri.

7 Pilinszky János, Négysoros in: P.J. összes versei. Szerkeszetette, a szöveget gondozta 
és az utószót írta Hafner Zoltán, Budapest, Osiris, 2001, 56.
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