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HORNYIK SÁNDOR

MOZGÓKÉPES LÉTEZÉS

Szimbolikus médium és optikai tudattalan 

Eike művészetében

kultúratudomány felkent filológusa, 

Friedrich Kittler lehetne a vezetőnk.2 

(Kittler itt persze inkább egy szimbolikus 

figura, mint Danténál Vergilius, aki egy 

bizonyos tudáskészletet képvisel, amelyben 

jól megfér egymással az informatikai és 

technológiai alapokon álló médiatörténet 

a posztstrukturalista szellemiségű 

ideológiakritikával.) Kittler lacanista – és 

persze nem teljesen tudományos, hanem 

félig-meddig költői – tézise szerint 

ugyanis az emberi tudattalan nem is 

annyira a nagybetűs Másik, hanem 

inkább a Gép, a Technológia nyelve.3 

Woody Allen kedvenc tudósának 

üzenetei továbbra is aktuálisak, sőt 

egyre aktuálisabbak.1 A médium ugyanis 

információs technológiáink fejlődésével 

egyre inkább reflektorfénybe kerül, 

vagy egy újabb képpel élve, egyre 

inkább strukturálja tudatunkat, sőt 

tudattalanunkat. Eike húsz éves pályája 

pedig egyfajta utazásra invitál minket, 

mondhatni felfedezőútra a médiaművészet 

és a tudatunk mélyére, amelyen nem 

is annyira a globális falu utópista 

guruja, Marshall McLuhan, mint inkább 

a technokultúra Vergiliusa, a mediális 
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Walter Benjamin az 1930-as években, 

a hangosfilm hajnalán még csak arra 

gondolt (Sigmund Freud nyomán), hogy 

létezik bennünk egy optikai tudattalan 

is, amely képalkotásunkon (az ő korában 

leginkább a celluloid alapú filmen) keresztül 

tárulhat fel.4 Kittler viszont, jó ötven évvel 

később, már azt fejtegette, hogy nemcsak 

képalkotásunkat, de gondolkodásunkat 

is meghatározzák azok az audiovizuális 

médiumok, amelyeket használunk. Ezen 

az úton viszont akár le is cserélhetnénk 

választott vezetőnket, Kittlert egy 

gyakorló képalkotóra, jelen esetben Eikére, 

hiszen – a mindenre kiterjedő kapitalizmus 

égisze alatt – művei úgy is olvashatók és 

nézhetők, mint az audiovizuális médiumok 

vonzó képzőművészeti alkalmazásainak 

szemléltetőerejű prospektusai. A 

klasszikus művészettörténet, és az azt 

aktualizáló „újmédia” tudomány felől 

pedig a különféle médiumok és az azokat 

használó művek a modernitás szimbolikus 

formáira mutatnak rá, amelyek éppen 

a reneszánsz festészet és a karteziánus 

logika egyetlen, rögzített és mozdulatlan 

perspektíváját váltják fel és gondolják újra.5

Eike az utazást megkönnyítve és 

látványosabbá is téve igen átgondoltan 

és reflektíven három fogalom köré 

rendezte el húsz éves médiaművészeti 

működésének legfontosabb állomásait. 

Az első fogalom a nehezen magyarítható 

Creatures (Teremtmények és Alkotások), 

a második az Emlékek (Memories), a 

harmadik pedig az Alakok vagy Formák, 

mert az angol Shape szóban mindkettő 

benne van. Ez a hármas tagolás egyúttal 

átírja, sőt felülírja a művészettörténeti 

kronológiát is, a korábban misztifikált 

és kitüntetett életrajzot, és inkább a 

szellem időtlenségére helyezi a hangsúlyt, 

arra, hogy egyes kérdések, képek és 

tárgyak újra és újra visszatérnek az 

életműben. Ehhez társul az én újabb 

és szintén szubjektív perspektívám, 

amely a kreatúrákat avatárokként, az 

emlékeket archívumokként, a formákat 

pedig struktúrákként mutatja majd fel.



76

CREATURES

Cu
b

e
6

AVATÁR
Eike Kreatúrái olyanok mintha avatárok 

lennének: az egyén, a szubjektum, avagy 

a szelf mediális reprezentációi. Az 1995-

ös Divers (Búvárok) és az 1992-es Ufó 

ennek szinte klasszikus esete, de a többi 

„kreatúra” is afelé mutat, hogy a művészt 

már a kilencvenes évek elején is élénken 

foglalkoztatta a leképezés és a képviselet 

kérdése is. Vagyis annak kulturális és 

informatikai problematikája, hogy a 

valós testek és a háromdimenziós terek 

miként tehetők át egy „másik”, testetlen 

valóságba, illetve az, hogy a virtuális 

avatárok hogyan és mit is tudnak egyáltalán 

reprezentálni. Ha viszont kittleri módon 

a technológia perspektívájából indulunk 

ki, akkor talán mégsem egy virtuális 

„Eikével”, hanem inkább egy „virtuális” 

pókkal érdemes kezdeni az utazást.

A 2008-as – 2010-ben Nam June Paik 

Díjra is jelölt – Cube (Kocka) nemcsak 

mediális világmodellként, de meditációs 

objektumként is funkcionálhat, miközben 

a lehető legegyszerűbb témát választja, a 

hálóját szövögető pókot, mely jelen esetben 

– egy hiperbolikus metaforával – akár a 

művész önarcképe is lehetne. A filmre 

vett – és nemcsak ennyiben virtuális – pók 

ugyanis a kiállítási tér egy felső sarkában 

dolgozik, mégpedig három síkban is, mely 

az optikai illúzióból adódóan plasztikus 

kockaként ki is emelkedhet a „white cube”-

ból. És a pók nemcsak ekként reflektál 

a modern művészet tradíciójára, hanem 

térformálásával is, hiszen a kocka, illetve a 

négyzet Kazimir Malevicstől Josef Albersen 

és Donald Juddon át a modernizmus 

alapmotívuma, Eike a „videóművész” 

pedig médiumából és témájából adódóan 

lesz képes élettel és tartalommal 

megtölteni ezt az alapvető klisét. 

Az amúgy egyszerű témát rögzítő, 

és szinte már közhelyes mozgókép 

éppen az installálás által válik a média 

és az audiovizuális médiumok ideális 

szemléltetőeszközévé: szuggesztív, 

illuzionisztikus, és nem utolsósorban 

metaforikus (a pók és az ő hálója!) 



9

D
iv

er
s 

(d
ou

b
le

)
U

fo

Cu
b

e

8

képpé. Egyszerre mutatja meg a kép 

varázslatát (optikai illúzió) és a kép 

hatalmát (a valóságot helyettesítő mediális 

reprezentáció), és ráadásul az egész 

magától értetődő természetességét: 

világunk is úgy épül fel, ahogy a pók 

(legyen az akár a kritikai művész, akár 

az affirmatív média) dolgozik – gyorsan, 

célratörően és praktikusan.

A két korai „videó-objekt”, a Divers és az 

Ufó ettől eltérő képet mutat, mert nem úgy 

tűnik, mintha az egyén alkotná a hálót és a 

hálózatokat: az ő feladata sokkal inkább az 

adaptáció. Ebbe az irányba viszi el a nézőt 

az is, hogy Eike egészen konkrétan használja 

a technológiát magát, hiszen a képernyőt 

az emberi fej formális analógiájává alakítja, 

ami csak tovább bonyolítja az avatár 

létezésének kérdéseit. A tévé „teste” szinte 

az új ember testévé, pontosabban annak 

legfontosabb összetevőjévé, az agyat és 

az elmét hordozó fejjé válik. Mintha egy 

hipermodern páncélos lovagot, vagy 

egyfajta kiborgot látnánk, aki nem pusztán 

belebújik a tévébe, mint egykoron Halász 

Károly, hanem magára ölti a technológia 

burkát, azon keresztül jelenik meg és 

kommunikál. Ott rezonál persze ebben a 

gesztusban Nam June Paik TV Buddhája 

éppúgy, mint Marshall McLuhan protézis-

metaforája, mely szerint a technológia az 

emberi test kiterjesztése. A szellemiség 

azonban már nem annyira optimista, mint 

a hatvanas években volt: a „búvár” és az 

„ufó” negatív konnotációkkal terhes. 

A Diversben ugyan benne van az immerzió, 

a belemerülés gondolata is, de ettől 

csak még erőteljesebb lesz a bezártság, 

a fogság érzése. Az eltérő terek nem 

feltétlenül tökéletes egymásba olvadásának 

problematikáját az is hangsúlyozza, hogy 

a „keresztelésként” induló belemerülés/

belemerítés fokozatosan átmegy 

fuldoklásba és erőszakos víz alá nyomásba. 

A mű ezen túlmenően arra is utal, hogy a 

virtuális, technicizált valóságban az emberi 

test fogoly, búvárruha nélkül életképtelen, 

hiszen valahol idegen test, aki önmaga 

feladásával, csupán audiovizuális jelek 

soraként létezhet a mindent irányító 
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elektronikus rendszerben. Hasonló a 

vizuális kicsengése az Ufó olajba merített 

képernyő-fejének is, amely a maga fizikai 

valójában is folyadékként azonosítja 

a virtuális valóságot, ahol csak a tévé 

rejtekében, TV-sisakot magára öltve lehet 

életképes az emberi lény. Eközben az Ufó a 

téren is bizonytalanságban tartja a nézőt, 

hogy az alkotó vajon honnan is „beszél”, 

vagyis ki vagy mi is itt, ebben a szép új 

világban, az ufó? Ki vagy mi (a biológiai 

test vagy a virtuális avatár; a hús vagy az 

elektronikus kép) az, ami a másik (és milyen 

másik?) számára értelmezhetetlen? Vajon 

maga az emberi test az ufó, vagy annak 

technikai burka, vagy egész egyszerűen 

a dekódolhatatlan szellem, amely nem 

fordítható át maradéktalanul semmilyen 

gépi kódra, vagy formális nyelvre.

Ugyanezen a mediális csapáson haladva 

szinte már ott is vagyunk az 1999-es 

Enciklopédia és a 2000-es Telepátia „hasadt” 

személyiségeinél, az egyén és a másik 

viszonyánál, a szubjektum konstrukciójánál 

és Lacan tükörstádiumánál.6 Lacan szerint 

ugyanis a szubjektum kialakulásának 

alapvető eleme az, ahogy a gyermek a 

tükörben képként ismer önmagára, és 

ezáltal nem csak azonosítja saját magát, de 

el is idegenedik önmagától, és onnantól 

kezdve egy másik emberben, vagy egész 

egyszerűen a nagybetűs Másikban, 

a nyelv szimbolikus univerzumában 

keresi önmagát, miközben – és ebből 

is adódóan – testisége is igen gyorsan 

mediatizálódik. A Telepátiában a művész, 

pontosabban a művész képe, lacani 

értelemben a „másik” művész, próbál 

meg önmagával kommunikálni, a cím, az 

önértelmezés pedig azt sugallja, hogy ez 

lehetséges. A telepátia működik, mégpedig 

éppenséggel a képernyőn keresztül, hiszen 

az egymás felé forduló „eike-avatárok” 

arca jellegzetes kékes fényben fürdik. Az 

Enciklopédia két fél képe valahol szintén 

egy idealista, és ekként nem kritikai 

(pszichoanalitikus) értelmezést sugall, 

hiszen az enciklopédikus világ két fele 

(nő és férfi) egy bizonyos pontos, ha 

nem is egyesül a szó szoros értelmében, 

hiszen két eltérő arc-félről van szó, de 
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legalább szinkronba kerül egymással. 

Egy későbbi és nagyobb volumenű 

videóinstalláció, a 2010-es Temptation 

kicsengése már messze nem ilyen pozitív.

A Temptation (Kísértés) kiterjeszti a 

mediális „korlátok” (a fordítás vagy a 

transzláció korlátai), vagy másképpen 

fogalmazva a digitális keret (frame) 

határvonalait a kommunikáció egészére. 

Valahol szimbolikus – a pszichoanalitikus 

értelemben is –, hogy a Temptationben 

bemutatott kommunikáció egy nő és egy 

férfi, konkrétan Eike és Winkler Nóra között 

nem valósul meg.7 A történet így látszólag 

a kommunikáció kudarcáról szól, hiszen a 

nő és a férfi nem találkozik össze, mert a 

férfi (gondoljunk csak Freudra!) elrejtőzik. 

Valójában viszont csak a találkozás hiúsul 

meg, hiszen van kommunikáció, a két 

figura ugyanis reflektál egymásra, a férfi 

a nőt látva rejtőzik el, a nő pedig azt a 

férfit keresi, akit előzőleg látott. A Kísértés 

ráadásul ezt az egészet a „legújabb” 

technológia eszközeivel képezi le, vagyis 

több nézőpontú, vetített számítógépes 

animációval és világítódobozokkal. A 

Kísértés így valójában kétszeresen is 

egy kísérletről szól, egyrészt a nő és a 

férfi „összehozásának”, másrészt pedig 

a találkozó „ábrázolásának” kísérletéről, 

hiszen egyszerre látjuk a férfi és a nő 

nézőpontját is. Sőt, a világítódobozokkal 

megjelenik egy harmadik nézőpont is, 

s ennek lokalizálása a legizgalmasabb. 

Vajon a reklámiparból a képzőművészetbe 

került eszközök mit is rögzítenek? A 

kívülálló média nézőpontját, amely 

mindig a legjellemzőbb képet igyekszik 

megragadni, vagy éppenséggel az 

emlékező szubjektum nézőpontját, aki 

saját szempontjainak engedelmeskedve 

szintén kiragadja egy-egy történet 

legjellemzőbb elemét, jelen esetben az 

„elrejtőző” férfit és a „kereső” nőt? 

Nemcsak az interperszonális relációk, 

de az egyén és a társadalom viszonyai is 

megjelennek Eike kreatúráin keresztül. A 

művek sorában ez a 2009-es Kártyavárban 

a legnyilvánvalóbb, hiszen a House of 

Cards viszonylag egyszerű tanmese az 
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melyet a hordozó, a „vászon” és a cím 

tölt meg többletjelentéssel. Eike ugyanis 

a kommunikációt, pontosabban ismét 

inkább annak hiányát, egy frappáns tér-

struktúrával, a kártyavárral szimbolizálja. 

Az egyén és a társadalom összeér, egymást 

kölcsönösen feltételezi, egymás nélkül nem 

is működik, hiszen ha az egyiket elvesszük, 

akkor összedől az „egész”, viszont a két 

oldal között még sincs kommunikáció, 

sőt ez fizikailag sem lehetséges, hidat 

csak a néző és a néző tudata képezhet.

A hasonlóan trükkös vetítéssel operáló 

2005-ös Contraction (Összehúzódás) 

olyan, mintha éppen ebbe a tudatba 

vezetne bele. A „vászon” ugyanis itt 

még különlegesebb, hiszen egy nyolcad 

gömbről van szó, mely térbeli és biológiai 

allúziókat is kelt. Egyrészt a filmen látható 

domboldal leképezésének tűnhet, amely 

tovább alakítja, torzítja a film eredeti 

perspektíváját. Másrészt viszont a szem 

gömbjére is utalhat, és azon keresztül a 

látás konstrukciójára, miközben már át is 

kapcsol Eike struktúrái felé (vagyis a Shape 

fejezet műveihez) a különleges térélmény 

által. Ugyanezt teszi egy jóval későbbi 

mű, a 2010-es Solid Line (Záróvonal) is, 

miközben a lacani valós (a vágyak és az 

ösztönök) birodalmára is kiterjeszti a jelek 

és a határvonalak szimbolikus „törvényét”. 

A kiindulópont mindkét, egymástól persze 

független, esetben egy mozgókép volt, 

egy-egy különleges személyes élmény. 

A Solid Line is egyfajta tömeget, mégpedig 

száguldó motorosokat jelenít meg, akiknek 

szándékai jóval egyértelműbbek: szelíd 

motorosok ők, a szabadság szerelmesei, 

nagy tömegben a nagyvárosban. Az 

érdekes „csak” annyi, hogy nyilvánvaló 

indítékaik és vágyaik ellenére is 

betartják a szabályokat, nem hágják át a 

záróvonalat. Eike pedig ezt a „szimbolikus” 

záróvonalat emeli ki a mozgóképből, 

és teszi meg koordinátarendszerünk 

x tengelyének ugyanazzal a téralakító 

gesztussal, ahogy korábban a valós 

domboldal által inspiráltan készített 

szubjektív, domború vetítővásznat.
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Eike életművében a tömegtől nemcsak 

társadalomkritikai és elmefilozófiai, 

de spirituális asszociációkat keltő utak 

is vezetnek az egyénhez és annak 

konstrukciójához, az emlékezethez. A 2001-

es Golden Cage (Aranykalitka) például a 

valahol még erősen vallásos asszociációkat 

(is) keltő 2000-es Tuning videó-triptichon 

szellemi rokona, de idetartozik az én 

nézőpontomból a 2010-es „Imperator 

Media Mundi” is (maga Eike, uralkodói 

pózban a From the Hip című művében), aki 

„csipőből” „zoomol” három távirányítóval, 

melyek három őt folyamatosan mutató, 

rögzítő kamerához kapcsolódnak. 

Korábbi perspektívámból, a tömeg és a 

társadalom kérdései felől közelítve, először 

a Tuning jöhet szembe az olvasóval, a 

maga kiberpoétikus címével (jelentése: 

hangolás, beállítás), mely az eltűnésnek 

és a teremtésnek ad új, számítógépes 

dimenziókat. Valaki (a teremtő) ugyanis itt 

éppen finomhangol, egyrészt szereplője 

mozdulatait, másrészt magát az ember-

képernyő interfészt állítgatja, amikor a 

meztelen Eikét bizonyos pontokon eltünteti 

az elektronikus semmiben, majd ismét 

elővarázsolja a blue box üres lapjáról. 

Ennek a virtuális létezésnek és léteztetésnek 

egy új, önálló (Eike itt már a „fizikai”, optikai 

teret is módosítja), portrészerű fejezete 

a szinten beszédes című Golden Cage. Az 

Aranykalitka ismét egy táncoló, mozgó, 

élő szubjektumot zár magába, de itt már a 

virtuális tér mozgásba lendül, adaptálódik 

a belé helyezett szereplőhöz, a kép 

arányai ugyanis követik a figura arányait 

– a virtuális térbe helyezett szubjektum 

mintegy önmaga alakítja ki a saját terét. A 

végső lépés azonban az ironikus From the 

Hip, amely megmutatja, hogy valójában ki is 

mozgatja a szálakat, ki is szövi a világunkat 

strukturáló hálót – legalábbis látszólag!
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ARCHÍVUM
Az emlékek és az emlékezés is csak 

látszólag szubjektív, valójában jelentős 

mértékben mediatizált és technologizált. 

Ezt a jól ismert állítást Kittler ad absurdum 

vitte, azt állítva, hogy lényegében a 

technika, illetve a gépek konstruálják 

emlékeinket, hiszen ha úgy látunk, ahogy a 

technika lát, akkor úgy is emlékezünk majd. 

Az eddigi avatárokhoz hasonlóan így az itt 

következő archívumok is arra világítanak 

rá, hogy a kétpólusú (tartalom-forma, 

üzenet-médium, test-lélek, elme-agy) 

rendszerek túlságosan is absztraktak és 

éppen az átmenetek a legizgalmasabbak, 

példának okáért az ember és a technológia, 

az objektív adatrögzítés és a szubjektív 

értelmezés, valamint az archívum és 

az emlékezet között. Ez utóbbi két 

kategória ráadásul már szinte teljesen 

össze is mosódik, hiszen az archívumok 

emlékekre épülnek, emlékeinket viszont 

archívumok alapján gondozzuk.

Ennek az összefonódásnak, avagy az 

informatika nyelvén wetware-nek lehetne 

egyik alapesete a videóra rögzített 

személyes emlékekből összeállított 2010-es 

Diary Entries (Naplóbejegyzések), ahol 

nem is annyira az egyes mozgóképek 

elgondolkodtatók, hanem maga a hordozó, 

a táblakép formátum alkalmazása és 

a technológia transzparenssé tétele, 

amely így a saját jogán is képalkotó 

elemmé válik. Emellett és ezzel együtt 

a mű az emlékezés folyamatában is 

markánsan jelzi a technikai oldalt. Az 

objektív technika kidomborításával Eike 

személyes emlékei (első pesti lakása, 

barátja a Lenin-szobor előtt) is átcsúsznak 

a „kollektív tudatalatti” regisztereibe, 

amely Walter Benjamin óta tudhatóan 

„közös” képeinkből építkezik. A nyilvános 

térbe helyezett személyes videónapló 

ráadásul azt az ördögi kört is gyönyörűen 

mutatja, hogy a kollektív emlékezet maga 

is egyéni komponensekből, mégpedig a 

történelem (jelen esetben a rendszerváltás 

kora) személyes verzióiból áll össze.
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Képpé formalizált és animált archívumokat 

mutat a 2009-es Time Trap (Időcsapda) 

videóinstallációja és a Past Cuts (kábé: 

Múltkivágatok) digitális mozgóképi 

montázsa is. Az előbbi az egyedi emlékektől 

indul el, és azokat helyezi bele egy 

térbelileg is jól érzékelhető adatbázisba, 

egy falszerű, árkádos, elektronikus képi 

struktúrába. Az utóbbi viszont távolról 

közelít, hiszen a kezdőképen több 

szélerőmű is látszik, melyek egyrészt az 

egyént szimbolizálják (gondoljunk csak 

Eike egy másik művére, mely a Don Quijote 

címet kapta), másrészt viszont szüntelen 

mozgásukkal az idő „objektív” múlását 

is megjelenítik. És a szélerőművek karjai 

által kihasított képernyőszegmensekben 

jelennek meg az „archív” képek, a múlt 

pillanatai (past cuts), melyek fokozatosan 

töltik be az egész képteret. Mindkét 

mű reflektál ekként az egyedi emlékek 

és az objektív téridő viszonyára is. A 

Time Trap azt mutatja, hogy az idő 

leképezése, és a történelembe vetett 

hit milyen csapdákat rajt magában, 

a Past Cuts pedig a történelem 

konstrukciójának egy másik veszélyére, 

az egyéni emlékezet abszolutizálására 

mutat rá a vizualitás eszköztárával.

Eike legmonumentálisabb és leginkább 

lenyűgöző archívuma (mely igazából 

nem is az övé a szó szoros értelmében) 

azonban tagadhatatlanul a 2005-ös Utópia, 

amely különféle híres sci-fi filmek képi 

világaiból építkezik, és nem csak kölcsönöz 

és kisajátít, hanem archivál és értelmez 

is.8 Hatalmas városok, épületek, lakóterek, 

közlekedési eszközök és űrhajók jelennek 

meg a nyugati kultúra olyan ismert filmes 

alkotásaiból, mint a Majmok bolygója, a 2001 

Űrodüsszeia, a Csillagok háborúja, a Star 

Trek, a Total Recall, vagy a kevésbé ismert 

Dredd bíró és a Kapcsolat. De megjelennek 

képek és struktúrák a Mátrixból, a Kis 

vakondból, a Mézga családból, valamint 

a Solarisból is, nehogy azt gondoljuk, 

hogy itt pusztán a hollywoodi sci-firől, 

és annak jövőképző apparátusáról lenne 

szó. A tét jóval nagyobb, és csak a jövőből 

(vagyis az egykori filmek mai jövőjéből, 

utóéletéből, jövőjük falszifikációjából) 
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tárul fel. A kimerevített, majd szürkébe 

úsztatott, végül fénylő digitális grafikává 

átrajzolt „leletek” ugyanis egy „modernista” 

jövőt mutatnak, amely nagyszabású, 

gépesített és technika-függő, mert 

ekként lehet csak igazán látványos. 

E látványosságok képalkotó potenciálját 

mutatják a számítógépes grafikák állókép 

verziói is a mediatizált táblaképek, melyek 

mögül szinte már el is vész az „eredeti” 

mozgóképes archívum. Az Utópia mintegy 

egyszerre mutatja optikai tudattalanunk 

kollektivitását és konstruáltságát, valamint 

a személyes archiválás kreativitását és 

kritikai potenciáljait. Mindenekelőtt 

azonban a maga absztrakt voltában 

(számítógépes grafika) is őrzi az 

eredeti spektakuláris képek erejét és 

politikáját.9 Hiszen a hollywoodi filmek a 

szórakoztatáson túl legitimálnak is, céljuk 

a tudományos-technika alapon felépülő 

kapitalista világ csodáinak bemutatása, 

valamint ezek extrapolálása a jövőre. A 

jövőt e filmek alapján a multinacionális 

cégek építik nekünk, a mi dolgunk pedig 

az, hogy otthonra leljünk benne. Eike 

művei ironikus módon részt is vesznek 

ebben a legitimációban, miközben 

rá is mutatnak a késői kapitalista 

társadalom kulturális logikájára.10

Ennek a mozgóképes archívumnak 

a személyes verziója a 25 év 

megnyitóbeszédeiből összeállított, 2012-es 

Private View, amely az idő múlását és 

kontinuitását mutatja be a művész egy 

bizonyos szerepén keresztül. A látványosság 

személytelenített disztópikus változata 

pedig a számoló avatárrá „lefokozott” 

művész az 1999-es INCREmental 

„számológépében”. A szemléletesnek 

tűnő képek azonban mindig csalfák 

és illuzórikusak, és erősen függenek 

a kontextustól, hiszen a művészt az 

INCREmental alapján sem kell feltétlenül 

pályaudvari hangosbeszélőnek tekintenünk. 

Láthatunk ebben az újabb önarcképben 

egy mesterséges intelligenciát, egy 

szuperszámítógépet is (pl. a még arctalan 

HAL a 2001 Űrodüsszeiából, vagy a már 

humanoid burokba bújtatott Data 
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parancsnok a Star Trekből), aki megszabja 

az idő múlását és a történelem menetét, 

és aki legalább annyira kreatúra, mint 

amennyire archívum, de ez is csak azt 

mutatja, hogy a határok egyáltalán nem 

merevek, hanem nagyon is átjárhatók. A 

határok átjárásáról szól maga a kiinduló 

médium a videó is, hiszen az – a kittleri 

rendszerben – két információtároló 

médiumot egyesít, a hangot és a képet. Az 

Incremental (Növekvő) igazi erejét pedig 

éppen a hang adja, amely a Lacant követő 

Kittler-féle médiauniverzumban a valós és 

a hús-vér valóság rögzítésének egyetlen 

lehetséges eszköze, mert a fotografikus 

filmtől és a karakterekre épülő írástól 

eltérően a korai hangrögzítés nem volt 

„digitális”, hanem analóg, folyamatos 

jeleket karcolt a lemezbe.11 A videó 

azonban egy újabb technológia lépcsőfokot 

jelent, amely egyesíti magában a képek 

imaginárius és a hangok valós birodalmát. 

Az audiovizuális reprezentáció – jelen 

esetben Eike avatárja – a maga kegyetlen 

és elméletileg végtelen időtlenségében 

látszólag nem „mond” mást, csak egyre 

nagyobb számokat, valójában azonban az 

idő múlását is érzékelteti, amely úgy tűnik, 

hogy csak a mesterséges intelligencián 

nem hagy nyomot, hiszen Eike avatárja 

akár egy millió év múlva is ugyanolyan 

fitten fog számolni, már ha lesz még 

technológia, amely működteti. Ebben a 

technodisztópikus környezetben kel csak 

igazán életre a Várnai Gyulával közösen 

„létrehozott” 1993-as Voices (Hangok) is, 

amely a hangrögzítő eszközt, a kazettás 

magnót, a valóság leghívebb archivátorát 

önnön jogán, mintegy hangszerként 

szerepelteti. A technika így túllép Walter 

Benjaminon (nem a politikát szolgálja) 

és McLuhanen (nem is az emancipációt) 

is, és Kittlernek tetsző módon önmagát 

másolja, önmagát szólaltatja meg, 

saját erejét és nyelvét manifesztálja.
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STRUKTÚRA
A látás társadalmi konstrukciója és a tudás 

vizuális felépítése, az eszmetörténet 

és az informatika – Foucault és Lacan, 

illetve Turing és Shannon – valahol 

egyaránt a formák felé vezet bennünket. 

Ide torkollik Eike utazása is az utolsó 

Alakok/Formák fejezetben, ahol a 

művész látszólag egyszerű geometrikus 

struktúrákat tölt meg új jelentésekkel, 

miközben a szerkezetek maguk valahol 

félúton helyezkednek el a valóság és a 

virtuális létezés között, és médiumuk 

gyakran legalább annyira a fény, mint a 

kézzelfogható anyag. A félig valós, félig 

virtuális struktúrák így maguk is valamiféle 

avatárok lesznek, a valóság tárgyakból és 

projekciókból összeálló reprezentációi.

A személyes avatárok egyik 

„legtermészetesebb” rokona az új, 2012-es 

Alteration (Változás) című alkotás, amely 

immáron nem az egyént mutatja, hanem 

annak természetes környezetét, a valóságot, 

illetve annak szerkezetét, struktúráját. A 

mű ugyanis különféle felszíni formákat 

vetít a Kiscelli Múzeum templomterének 

padlójára. Úgy teszi ezt azonban, hogy 

közben mezsgyéket is kijelöl a néző 

számára, és folyamatosan változtatja a 

struktúrák távolságát és élességét, így 

azok mintegy beleolvadnak a kivehetetlen 

semmibe és egymásba. Így élességükkel 

együtt valószerűségük is elvész, 

megmutatják virtualitásukat, elektronikus, 

pixeles valójukat, lacani valósukat, 

miközben továbbra is megszabják a 

szubjektum lehetséges pályáit.

A digitális pixelek monumentális rokona egy 

másik vadiúj, „kiscelli” mű, a Proclamation 

(Kikiáltás vagy Kinyilatkoztatás) is, amely 

ötször hét darab nagyméretű lámpát 

tartalmaz, amelyeket a néző kapcsolhat fel 

és le fali kapcsolókkal, a kigyulladó égők 

pedig betűket vetítenek felfelé a földről. 

Az installáció így egyrészt egy primitív 

képernyő (ötször hét képpont) felnagyítása, 

másrészt viszont kozmikus írógép is, 

amellyel üzeneteket lehet küldeni az űr 

felé. Amíg a fény ebben az esetben csupán 
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a hordozó, a csatorna, addig Eike lézeres 

képalkotásaiban a polarizált fény maga lesz 

a főszereplő. Egy régebbi műben, az 1996-

os Don Quijotéban a vörös lézer egymástól 

nagyon távoli szélerőművek lapátjai között 

ugrál ide-oda, és ekként a címből adódóan 

a technológia felsőbbrendűségére, 

fenségességére mutat rá, amely ellen 

hiábavaló is lenne küzdeni. Ezen a vonalon 

halad tovább egy másik lézeres mű, a 

2001-es Smoking Room (Dohányzó), amely 

füst segítségével egy belső térben jeleníti 

meg a hihetetlen sebességgel (300000 

km/s) mozgó fény térformáló képességét. 

A technológia egy másik aspektusa jelenik 

meg a legfrissebb, 2012-es lézerfényben, 

amely a Scan címet kapta. A testetlen 

vörös energianyaláb itt valós, éles, katonai 

asszociációkat keltő struktúrákon törik meg 

és szóródik szét. Mintha mini tankcsapdákat 

látnánk, melyeken lézerágyuk tüze villódzik.

Szintén konkrét alapokra – mi több a már 

jól ismert és művészettörténeti allúziókkal 

túlterhelt kockára – épül az 1995-ös 

Virtuality Machine (Virtualitás-gép), amely 

nevéhez illően nem létező tereket és 

távlatokat mutat. Bizonyos értelemben 

magát az illúziót, a végtelen tükröződését, 

amely azonban csak a technológián, nota 

bene a fényen keresztül tárul fel a néző 

előtt. A mű ekként egy igen egyszerű, de 

nagyon látványos gépezet, amely nemcsak 

a technika erejére, de az emberi érzékelés 

és képalkotás korlátaira is rámutat. 

Ezen túl igen hatásosan vizualizálja a 

határosság és a határok kérdéseit is a félig 

tükrös üveggel és a belül felvillanó, és 

végtelenné váló fénnyel – a szolid kocka, 

az átláthatatlan, szinte tömörnek tűnő 

doboz lassan világosodik ki, majd egyfajta 

TV-képernyővé válva és egyre jobban 

világítva (egyfajta megvilágosodásként) 

tárja fel a képiség „valódi” (csalfa, 

öntükröző, önreferenciális) természetét.

A kép és a képiség egy másik aspektusára 

mutat rá a 2010-es Observation 

(Megfigyelés), amely jól érzékelhetően egy 

virtuális valóságot mutat, egy nem létező 

struktúrát, amelyben egy kamera figyeli 

a megfigyelőt. A képtudomány alapvető 
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allegóriája válik így láthatóvá, a megfigyelt 

megfigyelő, amely jól ismert Jean-Paul 

Sartre-tól (kukucskáló ember), Jacques 

Lacantól (a halász és a szardíniásdoboz) és 

Michel Foucault-tól (panoptikus börtön) 

is. Az Eike által teremtett szituáció a 

térfigyelő kamerával talán leginkább 

a Felügyelet és büntetés szerzőjét 

idézi, aki az optikai technológiákat is a 

hatalomgyakorlás perspektívájában láttatta. 

Ugyanebből a világból, a múzeumok és 

a plázák világából üzen Eike gyönyörű 

„fénytérképe”, a 2000-es You Are Here 

(Ön itt áll), amely fénycsövekből képezi 

le egy adott tér térképét, és azt helyezi 

fel a plafonra a néző fölé. A praktikus 

eszköz így egyrészt látványossággá válik, 

másrészt pedig a fogyasztóvá és látogatóvá 

változtatott szubjektum allegorikus 

ábrázolásává. Hasonlóan allegorikus 

ábrázolás, de a maga nemében jóval 

klasszikusabb, az 1993-as Tunnel (Alagút) 

is, melyben ott rezonál a régi mitologikus 

és vallásos művészet fényözöne, de az 

eltérő optikai tudattalannal rendelkező 

nézők a Star Trek teleportáló kapuira is 

asszociálhatnak, miközben Eikénél csupán 

egy végtelenül egyszerű, de nagyon 

frappáns ötletről van szó: a külvilág fényét 

vezeti be a kiállítótérbe sűrűn egymás 

mellé helyezett köteleken keresztül.

A kötelek a maguk anyagiságával 

elkalauzolhatnak Eike struktúráinak 

valós alapjai felé is. Ezek közül az 

egyik legizgalmasabb az 1996-os 

„mozgó” (kinetikus) Artificial Intelligence 

(Mesterséges intelligencia), amely része 

Eike Kísérletek a reális virtualitással című 

sorozatának. (Ennek a sorozatnak egy 

másik darabja a korábban elemzett 

Virtualitás-gép is.) A mű egy 10 cm magas, 

olajjal feltöltött üveglabirintus, amelyben 

acélgolyók mozognak rejtélyes módon. Az 

installáció egésze az állati intelligenciára 

vonatkozó híres patkánykísérleteket 

idézi, amelynek jelentéstartománya az 

élettelen szereplőkből adódóan kiegészül 

a mesterséges intelligencia vizsgálatával, 

hiszen a patkányokat itt acélgolyók 

helyettesítik. A kinetikus szobor így a 
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híres Turing-teszt ironikus verziójának is 

tekinthető, amely „bizonyítja”, hogy az 

acélgolyó nem csupán programozható, 

hanem kifejezetten „intelligens” is. 

Ha nem is mozognak, de a mozgás illúzióját 

keltik a Signs (Jelek) és Small Souls (Apró 

lelkek) című művek is. A 2005-ös Jelek 

közeli rokona az Ön itt áll című műnek, 

hiszen éppúgy fénycsövekből épül fel, csak 

a térképtől eltérően a világítótestek itt 

nem egészen statikusak, mivel a mozgást 

reprezentálják, és így vibráló fényük is 

a mozgás illúziójához járul hozzá. Az 

elektronikus médialejátszók hatalmas 

(méteres) kezelőgombjai egyúttal mintha 

az új, digitális kor szimbólumai is lennének, 

univerzális ikonok, amelyek a „mindenre 

jó távirányítóhoz” hasonlóan mintegy az 

egész (így a művészeti) világot is mozgatják. 

Az igen korai, 1992-es Apró lelkek a sötét 

térben izzó nagyméretű „nyomokkal” 

szintén a mozgás (de legalábbis az élet) 

illúzióját teremtik meg, miközben igen 

kreatívan hasznosítanak újra egy más 

célokra (konkrétan fűtésre és főzésre) 

kifejlesztett technológiát. A mű címének 

szellemében úgy is fogalmazhatnék, hogy 

animálják, vagy még inkább reanimálják, 

vagyis újra életre keltik a technológiát.

A technológia vidékein vezetnek tovább 

az emberi megismerés és létezés határait 

markánsan kijelölő Sun és Heaven című 

művek is. Az 1993-as Nap-installáció 

rejtélyes méretű és formájú falemezei 

valójában a Nap színképét (pontosabban 

annak Frauenhofer-féle 19. századi 

verziójának abszorpciós vonalait) 

objektiválják pozdorjalemezek és 

pulzáló fényszórók segítségével. Egyfajta 

„mély játék” ez a reprezentációkkal és a 

természettudománnyal: vajon mi is az 

a hatalmas csillag, amelyet mi napként 

látunk, és vajon milyen ismereteink 

lehetnek róla innen a távolból? De 

leginkább: vajon hogyan viszonyulnak 

„humán”, virtuális (senki nem járt ott!) 

ismereteink a „valósághoz”. A szintén 

1993-as Mennyország másképp mutat rá 

téridőnk határaira. Hatalmas gerendák 

töltik ki a teret, melyek helye megfelel 
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a tetőgerendák kiosztásának. Mintha 

azok zuhantak, vagy süllyedtek volna 

le. Ha hagyjuk, hogy a jelentéses cím 

orientáljon, akkor azt gondolhatjuk, hogy 

„ránk szakadt a mennybolt”. Ez a menny 

azonban egy mesterséges, teremtett 

menny, pontosabban csak egy ember által 

tákolt mennyezet. A leszakadt „menny” 

alá ráadásul két képernyő is beékelődik, 

Eike jól ismert TV-avatárjai így kettős 

pozícióba kerültek: egyrészt áldozatok 

is lehetnek, másként viszont Atlaszként 

tarthatják is az eget. A megoldás nyitott: 

a két felfelé fordított tévén felülnézetből 

látható emberek szavalnak verseket. A 

kérdés így mintha az lenne, hogy vajon 

mi is a művészet: a körülmények áldozata 

vagy a világunkat fenntartó erő?

Két másik hely-specifikus Eike mű, 

illetve műcsoport – mindkettő több 

verzióban is ismert –, az Exterritoriality 

(Területenkívüliség, 1994-95) és a Landing 

Place (Leszállóhely, 1994-95) is mintha 

a művészet mibenlétére kérdezne rá.12 

Mindkettő olyan, mintha egy furcsa, 

kísérteties, beltéri land art mű lenne, a 

címek azonban erősen orientálnak. A 

Területenkívüliség látszólag nem több 

mint egy elfalazott tér, amelyen nincsenek 

„ajtók” vagy „ablakok”, és nem is láthat 

bele a néző, hiszen a koncepció szerint 

magasabb nála. Innen nézve nekem a 

„territorialitás” kifejezésről valahogy 

Gilles Deleuze és a nomadizmus ugrik be. 

Deleuze ugyanis a modernitás legfontosabb 

mechanizmusának tekintette a határok 

kialakítását, a tudás, a termelés, és az 

információáramlás típusainak rögzítését és 

szabályozását, mely a kreativitás elfojtásával 

is együtt jár. Deleuze Guattarival közösen 

írt könyvében a „deterritorializációt” 

tekintette a legfontosabb kritikai 

gyakorlatnak, amely – részben az avantgárd 

által inspirálva – áthágja a határokat és 

újrastrukturálja a tudást.13 Eike a nemesen 

egyszerű téglatornyot esetenként vetítéssel 

is kiegészítette, mégpedig egy igen 

racionális formát, egy pulzáló, állandóan 

változó négyzetet vetített belőle fel a 

plafonra. Ennek a gesztusnak egy másik 

verziója jelenik meg a másik „deterritoriális” 
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munkán, amely a sci-fibe illő Leszállóhely 

címet viseli. A struktúrák itt is túlnőnek a 

nézőn, így az nem láthat beléjük csak az e 

célra kialakított helyekről. Az első verzióban 

egy TV került a centrumba (mely Foucault 

módjára a kiállítóhelyet magát mutatta), 

azt veszik körül az egyre nagyobb (méretük 

hiperbolikusan, azaz tudományosan nő) 

pozdorja dobozterek. A kettes verzióban 

az egyetlen tévét felváltotta 22 darab – 

szabályosan, sejtszerűen elrendezett térbe 

helyezett – éfnyszóró, melyek egymást 

metsző fényrombuszokat vetítettek a 

plafonra. Ha Deleuze felől nézem ezeket, 

akkor a modernitás kőkemény, kristályos 

szerkezetét látom, mely azonban a művész 

perspektívájából nézve még sem statikus, 

hanem pulzál, mint egy fényorgona, és 

a komplexitás mellett éppen a változás 

az, amely a leginkább gyönyörködteti 

az emberi szellemet – legyen szó akár 

határokról, akár átmenetekről, akár 

audiovizuális reprezentációkról.
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Képmagyarázat 

Címlap és 4. oldal
•	 Alteration (részlet a videóból), 2012, 

többcsatornás videóinstalláció, hang, 5'10"

6. és 8. oldak
•	 Cube, 2008, 3 csatornás videóinstalláció , hang, 6’00”;  

fotó a 6. oldalon: Nam June Paik Award, Museum Kunst 
Palast, Düsseldorf; fotó a 8. oldalon: Mediascape, a pas de 
Nam June Paik, Nam June Paik Art Center, Yongin-si, Korea

8. oldal
•	 Ufo, 1992, 1 csatornás videóinstalláció; fotó: 77. 

Niedersächsische Herbstausstellung, Kubus, Hannover
•	 Divers (Double), 1995, 2 csatornás videóinstalláció 

120x80x40cm; fotó: Kunsthalle, Budapest

10. oldal
•	 Encyclopaedia, 1995, 2 csatornás videóinstalláció 

200x80x25cm; fotó: Face to Face, Galerie Sehsaal, Wien
•	 Telepathy, 2000, 2 csatornás videóinstalláció,  

kb. 160x120x60cm; fotó: Face to Face,  
Galerie Sehsaal, Wien

12. oldal
•	 Temptation, 2010, 3 csatornás videóinstalláció és  

két light box; fent: állóképek a videókból,  
fotók lent: Trap, Deák Erika Galéria, Budapest 

14. oldal
•	 House of Cards, 2009, 2 csatornás videóinstalláció, 11’00”, 

200x120x100cm, fotó: Private View,  
Deák Erika Galéria, Budapest

•	 Contraction, 2005, 1 csatornás videóinstalláció, hang, 
ca. 2x2x2m; fotó: Budapest Galéria (Lajos utca)

•	 Solid Line, 2010, 1 csatornás videóinstalláció, kb. 2,5x3m

16. oldal
•	 Tuning 3.0, 2000, 1 csatornás videóinstallációforó, 

4'10"; fotó: Galerie Konsumverein, Braunschweig
•	 Golden Cage, 2001, 1 csatornás videóinstalláció, 

2'40"; fotó: Goethe Intézet, Budapest / állóképek
•	 From the Hip, 2006, 1 csatornás videó (18:5), 2’11”

18. oldal
•	 Diary Entries, 2010, videóobjektek, egyenként 

34x27x8cm; fotó: Malom, Szentendre © Endre Koronczi

20. oldal
•	 Time Trap, 2009, 3 csatornás videóinstalláció, 

kb. 2,20x9,00m; fotó: Kiscelli Múzeum, Budapest 
Past Cuts, 2005, 1 csatornás videó, 5'40"

22. oldal
•	 Utopia, 2005, többcsatornás videóinstalláció, 

18’38"; fotó: Millenáris, Budapest
•	 Utopia (Collection), 2006, 27 grafika, egyenként 33 x 22 cm

24. oldal
•	 Private View, 2012, többcsatornás videóinstalláció, 

8"-monitorok, kb. 50x200 cm
•	 INCREmental, 1999, számítógép által 

vezerelt videó, végtelen
•	 Voices (Várnai Gyulával), 1993, performance és 

hanginstalláció; fotó: Stúdió Galéria, Budapest

26. oldal
•	 Alteration, 2012, többcsatornás videóinstalláció; 

fotó: Kiscelli Múzeum, Budapest 

28. oldal
•	 Don QuiXote, 1996, lézerinstalláció;  

fotó: Windpark Emden környékén
•	 Proclamation, 2012, fényinstalláció; 

fotó: Kiscelli Múzeum, Budapest
•	 Smoking Room, 2001, lézerinstalláció, 180x180x240cm; 

fotó: Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros 
•	 Scan, 2012, lézerinstalláció
•	 Virtuality Machine 4.0, 1995, fényinstalláció, 

egyenként 120x40x40cm; fotó: Int. Festival of 
Computer Arts, Narodni Dom, Maribor

Jegyzetek:

1  McLuhan kámeóként jelenik meg az 1977-es Annie Hall 
című filmben, és kioktat egy sznobot, aki őt emlegetve 
okoskodik a mozipénztár előtti sorban. Az alapvető 
hivatkozási pont Allen számára és számunkra is: Marshall 
McLuhan: Understanding Media. The Extensions of Man. 
McGrow and Hill, New York, 1964. Ebben található a legendás 
gondolat, mely szerint a „médium az üzenet”. Lásd továbbá 
ennek ironikus kiterjesztését: The Medium is the Massage. 
An Inventory of Effects. Random House, New York, 1967. 

2  V.ö.: Friedrich Kittler: Aufschreibesysteme 1800/1900. Fink, 
München, 1985. A mű angolul és igen tanulságos módon 
a Discourse Network címet kapta, mely egyértelműen 
megjeleníti Kittler gondolatainak Foucault-i genealógiáját. 
Kittler később az optikai médiumok tekintetében Foucault 
diskurzus-analitikai perspektíváját kiegészítette Claude 
Shannon informatikai és Jacques Lacan pszichoanalitikus 
ismeretelméletével: Optikai médiumok. Ráció, Budapest, 2005.  

3   Friedrich Kittler: The World of the Symbolic - A World 
of the Machine. In: Literature, Media, Information 
Systems. Routledge, New York, 1997. 130-146.

4  Walter Banjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság 
korszakában. (1936) http://aura.c3.hu/walter_benjamin.
html. Benjamin „optikai tudattalan” fogalmának 
későbbi recepciójához lásd: Rosalind Krauss: The 
Optical Unconscious. MIT Press, Cambridge, 1993.

5  V.ö.: Lev Manovich: The Language of New 
Media. MIT Press, Cambridge, 2001.

 Magyarul is olvasható az egyik fejezet: Az adatbázis, mint 
szimbolikus forma. Apertura, 2009/3. http://apertura.
hu/2009/osz/manovich. A fejezet címe egyértelműen és 
vállaltan Erwin Panofsky klasszikusára utal: A perspektíva, 
mint szimbolikus forma. (1927) In: A jelentés a vizuális 
művészetekben. Gondolat, Budapest, 1984. 170-248.

6  Jacques Lacan: A tükörstádium, mint az én funkciójának 
kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat 
feltárja számunkra. (1936) Thalassa, 1993/4. 5-11.

7  A helyzet, és a szereplőválasztás medialitását 
csak fokozza, hogy Winkler Nóra ismert tévés 
személyiség, aki sok éven át egy TV-csatorna 
kulturális „arca” volt Kultúrház című műsorával.

8  Lásd ehhez és a Past Cuthoz is: Csatlós Judit: A 
jelen archeológiája. (2006) http://exindex.hu/
index.php?l=hu&page=3&id=365 Továbbá: Kozma 
Zsolt: Utópia – a jövő múltja. Műértő, 2006/6.

9  A képek politikájához lásd a Foucault-ra ás Guy Debord-ra 
egyszerre építő W. J. T. Mitchell munkásságát, aki azt 
mutatja meg, hogy a képalkotás hogyan és milyen 
hatékonysággal szolgálja a mindenkori uralkodó osztályok 
ideológiáját és érdekeit. Mitchell tanulmányainak magyar 
gyűjteménye: A képek politikája. JATE, Szeged, 2008.

10  Fredric Jameson is Guy Debord, valamint Daniel Bell 
alapján írta meg az illúziókra és spektákulumokra 
épülő késői modern technotársadalom kulturális 
logikájának (lényegében és metaforikusan: a múlt és 
a történetiség nem létezik, a jelen pedig a permanens 
és látványossággá avatott jövő igézetében folyik) 
működését: A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus 
kulturális logikája. (1990) Noran, Budapest, 2010.

11 Friedrich Kittler: Grammophon, Film, Typewriter. 
Brinkmann und Bose, Berlin, 1986.

12  Lásd ezekhez, illetve a korai művekhez: Tatai 
Erzsébet: Leszállópálya. Balkon, 1994/12.

13 Gilles Deleuze – Félix Guattari: Anti-Oedipus. 
Capitalism and Schizophrenia. (1972) University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1990.
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Külön köszönet:

Kerekes Zoltán, Adrienn Berg 

A katalógus megjelent Berg Eikének a  

Deák Erika Galériában és a Kiscelli Múzeumban 

2012-ban megrendezett kettős kiállítása 

alkalmából. 

 

Támogató: 

30. oldal
•	 The Tunnel, 1993, napfényinstalláció, 

500x300x150cm ; fotó: Les Etablisements de 
Phonographique de l'Est, Paris 1993

•	 Observation I., 2010, light box, 2000x50x10cm
•	 You Are Here!, 2000, fényinstalláció; fotó: 

Deák Erika Galéria, Budapest

32. oldal
•	 Artificial Intelligence, 1996, kinetikus installáció;  

fotó: Kísérletek a reális virtualitással, Uitz Terem,  
Dunaújváros 

•	 Small Souls, 1992, installáció fűtőszalagokkal
•	 Signs, 2005, neonobjektek, magasság: 120 cm, 

szélesség változó; fotó: Malom, Szentendre

34. oldal
•	 Heaven, 1993, 2 csatornás videóinstalláció; 

fotó: Torhausgalerie, Braunschweig
•	 Sun, 1993, fényinstalláció, 350x700x220cm
•	 Exterritoriality IV., 1995, installáció nyilványos 

téren, egyenként 250x180x120cm; fotó: 
Galerie Konsumverein, Brausnchweig

•	 Exterritoriality II., 1995, fényinstalláció; fotó: 
Rudolf-Wilke-Preis, Kulturamt, Braunschweig

36. oldal
•	 Landing Place I., 1994, 1 csarotnás videóinstalláció; 

fotó: Liget Galéria, Budapest
•	 Landing Place II., 1995, többcsatornás videoinstalláció; 

fotó: Galerie KK im Fisch, Braunschweig

Fotók (ha másképpen nincs jelölve): 
Kerekes Zoltán vagy Berg Eike
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