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Hogyan értelmezi Fridvalszki Márk műveit a St. Euphemia című regény írója? Miben 

gyökerezhet, ha valaki a haditechnológiában látja meg a szépséget? Milyen válasz-

tott művészi technikák követeznek a digitális eszközök működésének hibáiból? 

Sci-fik, ufók, X-akták és a valóság: az F–16-osok. Valamint a gyorsuló idő.

Sirbik Attila

TOTÁLIS MOST
JEGYZETEK ÉS GONDOLATOK FRIDVALSZKI MÁRK 
MŰVÉSZETE KAPCSÁN

Ahhoz, hogy igazán közel tudjunk férkőz-
ni Fridvalszki alkotásaihoz, valamint azok 
katonai-technikai, hatalomstruktúrákat 
mozgató dimenzióihoz, lehetséges, hogy 
szükségünk van valamiféle személyes ta-
pasztalatra, akár egy traumatikus élmény-
re, vagy legalább a traumáról való tudás 
traumájára. Szerencsétlen szófordulat len-
ne, ha azt mondanám: nekem volt szeren-
csém mindezekhez – de mégis – háborús 
hátországban nőttem föl, Szerbiában1, az-
tán később szöknöm kellett a katonai be-
hívó(k) elől (jött több is, folyamatosan), 
még középiskolás fejjel Szabadkáról egé-
szen Pécsig, ahol aztán ’99-ben megél-
tem a NATO-bombázásokat. Hogyhogy 
megéltem? Pécsett? Az F–16-osok – vagy 
éppen az az F–117-es lopakodó is, amit 
Szerbiában egy magyar kiskatona lőtt ki 

– Taszárról szálltak fel, és ha tiszta volt 
az ég, akkor a Pécs környéki borvidéken, 
ahova az osztálytársakkal jártunk ki bo-
rozni – még látni is lehetett őket. Hallani 
pedig egészen biztosan. Számomra ez volt 
az, amit úgy hívok: a traumáról való tu-
dás traumája. Az a szorongó, neurotikus 
érzés, amikor tudod, jókor jó helyen vagy, 
viszont mégis, a család, a haverok. Írtam 

később prózát, ami éppen erről szólt, hogy 
akkor azt ott nem értették, mert „jó itt ne-
ked, nem?”, otthon meg a haver az erdő-
ben bujkál, miután kivezénylik őket a ké-
sőbb lebombázott kaszárnyából, Kosovo 
környékén röpködő bombarepeszek kö-
zött a villódzó, sivító erdőmélyben. 
Túlélés. Szorongás itt is, ott is. Lesz belőle 
trauma. Később poszttraumatikus stressz. 
Aztán jó néhány év után, a katonaságot is 
elfelejtve – azt sem sikerült végül megúsz-
ni – egy írói ösztöndíjjal Prágában kötöt-
tem ki. Tavaly. Köszönhetően – áttételesen 

– többek között ezeknek az élményeknek is. 
Fridvalszki pedig éppen ebben az időszak-
ban vett részt, szintén ösztöndíjjal és szin-
tén Prágában, képzőművészként egy rezi-
denciaprogramban a MeetFactoryben. Itt 
találkoztunk. Itt találkoztam az ő kép-
zőművészetén keresztül először a má-
sik oldallal. A NATO-bombázók, az 
F-szériás repülőgépek klausztrofób piló-
tafülkéjével. Megrázó élmény volt, még 
ha csak áttételesen is: megtapasztal-
ni ezeket a szorongással teli sötét tere-
ket, a csúcstechnológia csodáit, amiben 
az ember teljes anonimitásba burkolóz-
va hajt végre, parancsszóra feladatokat. 

Emlékszem arra is, egészen kiskorom-
ban az Élet és Tudományt járatta a bá-
tyám, azokat nyálaztam még alsóban, és 
találtam bennük cikket az idegenekről, 
jóval később pedig megfejelte még ezt az 
X-akták egy-egy jobban sikerült korabeli 
része is. Akkor nem úgy mondtam, hogy 
para volt az élmény, csak megmozdult 
bennem valamiféle szorongással vegyes  
félelem, ami később egészen hasonlított 
a háborútól való kilencvenes évekbeli fé-
lelemhez, csak az sokkal kézzelfoghatóbb 
volt, bejött a szobákba, a magánterek-
be, a hétköznapok része lett. A gyerekko-
ri ufós élmények durván háttérbe szorul-
tak. Aztán a Meetben Fridvalszki faltapé-
táin, kollázsain, Xerox-printjein ez a két 
élmény összevegyült és mindenféle egy-
máshoz egészen hasonló szorongás fúzió-
ját köpte ki magából. A csúcstechnológia 
gépein, a bombázókon és a katonai szim-
bólumokon kívül idegen testek (ahogyan 
mi azt elképzeljük), a földönkívüli létező-
ket mutató vizuális jelek zuhataga köszönt 
vissza. Első ránézésre olyan volt ez, mint 
valami művészeti gyakorlattá szublimált 
sci-fi-rajongás. Nem álltam meg, hogy ne 
kérdezzek rá a műveket motiváló szemé-
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lyes élményekre. Aztán gyorsan ki is derült, 
hogy gyerekként mindketten ugyanúgy 

„paráztunk” az idegenektől. Azóta ebben 
a művészetté szublimált tudományos-fan-
tasztikus világban sokkal többről van már 
szó, mint egyszerű gyerekkori emlékről, 
de még a traumáról való tudás traumájá-
nál is messzebbre mutat mindez. A legtöb-
bünket érintő gyerekkori élményeket és a 
közelmúlt regionális, közép-kelet-euró-
pai történéseiből fakadó toposzokat látjuk 
viszont. (És azokat a háborús eseménye-
ket, amelyekhez a műveknek szintén kö-
zük van: az Öböl-háborút vagy szeptember 
11-ét.) Hogy mi ezekben a közös? A hadi-
ipar, vagyis a technológiai fenséges minden 
egyes kis részlete az, ami annyira vonzza 
Fridvalszkit. Nem a csúcstechnológia mö-
gött kikutatható, kitapogatható embe-
ri sorsok. Ezek az alkotások nem szemé-
lyesek, egészen más perspektívából köze-
lítenek, zoomolnak. Az anyagszerűség, az 
anyag elévülésének lehetősége, a romosság 
állapota, az anyagiságban megjelenő idő és 
a kísértetiesség, az „unheimlich” faktor fe-
jeződik ki bennük. A hadiiparban megje-
lenő anyaghasználatot Fridvalszki mun-
kái analitikus módon vizsgálják, kiemel-
ve azt a felfokozott feszültséget, ami a tisz-
taságot, tökéletességet, „digitalizáltságot” 
reprezentáló speciális, agresszív, aerodi-
namikailag tökéletes felületek és a hasz-
nálatuk során keletkező „erózió” között 
alakul ki. Ezek a tiszta, tökéletes, digita-
lizált gépek képesek a legnagyobb pusztí-
tásra, ugyanakkor ők maguk is a rom ál-
lapota felé haladnak, elévülnek, elavult-
tá válnak a folytonos tökéletesítés hajszo-
lása közben. Ugye érezzük a feszültséget 
ebben a paradoxonban? Pontosan ezt lát-
tam és éreztem meg én is azokon a felülete-
ken, amiken Fridvalszki a MeetFactoryban 
dolgozott. Szín nélküli világ. A reziden-

ciaprogram végén aztán egy installáci-
ót készített, ami a Hagere Geometrie soro-
zat egyik darabja lett, és mint a széria töb-
bi része, ez is a szürkeség, a poszt-digitá-
lis taktikák mentén dolgozta fel a hadigé-
pezet által inspirált esztétikát, felületeket. 

Később, idén tavasszal, húsvét kör-
nyékén futottunk megint össze Pesten,  
a Chimera Project-beli kiállítása nyitó-
napján, kora délután. Még rendezgette a 
teret. Nekem rohannom kellett Szerbiába, 
de még a Klauzál téri kis bolt előtt legurí-
tottunk egy délutáni frissítőt, ahol beszél-
getés közben eszembe jutott, hogy egyete-

mistaként, amikor szembejöttek Virilio, 
Flusser vagy Baudrillard elméletei, akkor 
egy igencsak absztrakt, elméleti gondol-
kodás elsajátítása mentén sok minden tisz-
tázódott le bennem, többek között a hábo-
rú és a média kapcsolata. És akármeny-
nyire hihetetlen, de olyasmi járt a fejem-
ben, miután kijöttünk a Chimerából, ide 
a kis bolt elé és beszélgettünk a húsvétról, 
hogy azért nem árt ismernünk a  bombá-
zók fedélzeti működésének tulajdonsága-
it, a  techno-kultúrát vagy a hiba értékét 
a  képzőművészetben, valamint a hiba ki-
küszöbölésének őrült hajszolását, többek 
között a harci repülők működtetése terén. 
Ennyi már biztosan közelebb visz min-
ket ezekhez az alkotásokhoz, az installá-
ciós tér befogadásának lehetőségeihez, ak-
kor is, ha nem értünk a logisztikához vagy 
nem voltunk katonák. 

És itt emlékezzünk vissza a már em-
lített, Jugoszláviában kilőtt lopakodó-
ra. A gép „útja” a matematikai tervezés-
től a láthatatlanságon át eljutott a „tel-
jes beomláshoz”, a rom állapotához. Ez 
volt a csúcstechnológia bukásának pilla-
nata a korszerűtlenséggel szemben. Egy 
vajdasági katona (Dani Zoltán, civilben 

Fridvalszki Márk: Ad Inexplorata című 2015-ös munkája a prágai MeetFactoryben.
Akril-transzfer, vászon, 30 × 40 cm/digitális grafika, tapéta, 250 × 250 cm
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Fridvalszki Márk: Found Symbols Written on I-Beam, Roswell 1947, akril-transzfer, vászon, 30 x40 cm, 2015
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pék) lőtte ki 1999-ben a láthatatlan F–117-
es Nighthawkot, egy a célponthoz képest 
sokkalta elavultabb technikával rendelke-
ző föld-levegő rakétával. Valóságba ágya-
zott szürrealizmus.

A legnagyobb paradoxon az, hogy 
a  harci gépek esetében a hiba kiküszö-
bölésének végtelenített hajszolása az em-
ber saját pusztulásának ágyaz meg. Ebből 

a szempontból a Fridvalszki alkotásaiban 
észlelhető digitális, technológiai malőrök-
ből származó elégtelenségek – ha megnéz-
zük legújabb sorozatait2, vagy akár a T+U 
fanzine3 általa tördelt és dizájnolt felü-
leteit – többek között éppen erre a para-
doxonra hívják fel a figyelmet. A Chimera 
Projectben bemutatott alkotások, a képek 
és a térinstalláció mellett, helyesebben az-

zal párhuzamosan egy felszabdalt track is 
hallható volt, amelynek gyökere egy ’90-
es évekbeli, elhíresült acid-techno szám, 
amelyben a szöveg egy Jim Morisson-
sampler: „The music was new black po-
lished chrome and came over the summer  
like liquid night.” Fridvalszki fogta és 
át- vagy inkább felülírta ezt a Morrison-
idézetet: „The plane was new, grey, polished  
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chrome and came over the desert like liqu-
id night.” A számot a FOR nevű budapesti  
technoformáció revisitelte és rakta össze 
egy, a galériatérben hallható hanginstal-
lációként. Így ebben az intermediális tér-
ben megragadhatóvá vált Fridvalszki mű-
vészethez való techno-archeologikus hoz-
záállása is. Ugyanakkor, ha a hiba kikü-
szöbölésének felértékelődését vesszük ala-

pul, annak a technikai dimenziónak a tük-
rében, amelynek szublimálódásaként ke-
letkeznek Fridvalszki alkotásai, akkor ösz-
szefüggéseket, analógiákat fedezhetünk fel 
azok és a térben hallható hanginstalláció 
között is. Ugyanis a „poszt-digitális” esz-
tétika többek között annak az alapvető ta-
pasztalatnak köszönheti létét, hogy a min-
dennapi munka a digitális technológia által 

elborított környezetekben zajlik: számító-
gépek ventilátorai búgnak, lézernyomtatók 
dobálják a dokumentumokat, a felhasználói 
felületek megszólalnak, merevlemezek zúg-
nak tompítva. Még pontosabban, a tapasz-
talat a digitális technológia azon „hibájá-
ból” ered, ami ennek az új munkavégzésnek 
a folyománya: glitch-ek (ugrások), rend-
szer-, programhibák és -összeomlások, le-

Fridvalszki Márk: In Archaic Mode című 2016-os installációja a prágai MeetFactoryben. Installáció – tapéta: digitális kollázs, digitális nyomat, 
3,8 × 11,8 m; panelek: digitális grafika, UV nyomat, dibond, 3 × 100 × 100 cm; hang: kisajátítás, Klaus Schulze: Timewind, 1975 (Brain) 59:13
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állások, aliasing és kvantálási zaj, torzítás 
és persze a hangkártyák alapzaja szolgáltat 
nyersanyagot, épül be a zenébe.4 Ha mind-
ehhez még hozzátesszük azt az alkotási 
módot és technológiát, ahogy Fridvalszki 
számos munkáját létrehozza, ugyancsak a 
hiba esztétikájának kérdésköréig jutunk el. 
Hiszen a Xerox-printek, a fénymásolás ma-
gában hordozza az elcsúszás, az el-másoló-
dás, a kép-zaj és ugyanúgy a torzítás vagy 
az ugrások által keletkezett „hibákat”.

Azonban nemcsak a hiba esztétikája ér-
tékelődik fel ezekben az alkotásokban, ha-
nem többek között a káosz/fraktál szerepe 
is, hiszen a művész olyan mozzanatokat hoz 
létre alkotásaiban, a szimulációs rendsze-
rek, a műhold vezérelte tér(le)képezés logi-
kája által, amelyek megbontják a képi narrá-
ció hagyományos módozatait. Ezeknek 
a  munkáknak sok esetben egyetlen szabá-
lya a szabálytalanság, vagy inkább az, hogy 
nincs előre meghatározott, külső rend be-
léjük kódolva. A harci repülők képernyőjé-
nek esetében a célpont, a megsemmisítésre 
kárhoztatott ellenség a bemérés pillanatá-
ig ismeretlen. Ilyen módon ezek az alkotá-
sok vagy az ismeretlent és a várakozást jele-
nítik meg, vagy a bemérést, majd a döntés és 
a megsemmisítésre irányuló kioldás pillana-
tát. Fridvalszki legújabb sorozatai, így példá-
ul a pozsonyi HIT Galériában, de a Chimera 
Project tereiben is, a pusztítás utáni szoron-
gást, a pusztítás és pusztulás utáni pillanat 
kitágulásának atmoszféráját érzékeltetik.5

Számára bevallottan a mindig mostra 
rímelő, akár azzal ki is egyenlíthető, emle-
getett totális most annyit tesz, hogy azokat 
a  problémákat próbálja feldolgozni, amik 
jelenlegi életünkben nagyon is relevánsak, 

akár újszerűek, akár meghatározóak. A je-
len történetében a technológia olyan szerep-
ben tűnik fel, ami nélkül az életünket el sem 
tudjuk képzelni; valóban egyre inkább gyor-
sul az idő, és ha elég érzékenyek vagyunk, 
érezhetjük a szingularitást, vagy akár átél-
hetjük a Bruce Sterling-féle sötét mélységbe 
való végtelen zuhanás élményét is.

• • •

1  Voltaképp Jugoszláviában, a széteső 
Köztársaság pillanatáig.
2  A jelenleg Lipcsében alkotó művész első 
kiállítása a budapesti Chimera Projectben egy új 
együttműködés kezdete volt a galériával. A tárlat 
pedig újabb mérföldkövet jelentett Fridvalszki 
közelmúltbeli kiállításai sorában, melyek közt 
olyan ismert befogadóintézmények és művészeti 
fesztiválok találhatók, mint az OFF-Biennále 
Budapest (T+U), az Xchange Art Week Berlin 
2015, a pozsonyi HIT Gallery, a stuttgarti 
Akademie Schloss Solitude (T+U), a berlini 
Vorspiel Transmediale 2016 (T+U), a budapesti 
Kisterem és a prágai MeetFactory.
3  „A T+U füzetek készítése közben attitűdöket, 
taktikákat tanulunk egymástól. A T+U 
számomra az abszolút jelen (»totális most«) 
problematikájával foglalkozik, a technológia és 
az ember viszonyával, valamint az ebből eredő 
kísérteties és elidegenítő faktorral. A címben 
szereplő Unheimliche (félelmetes, furcsa, 
kísérteties) jelző köznevesült alakja is erre utal. 
Bartók Imre jegyezte meg, hogy nem evidens az 
»és« jelentése a két szó között, elvégre ez éppúgy 
utalhat szerves kapcsolatra, ahogyan ellentétre is.” 
(Fridvalszki Márk)
4 Kim Cascone: A hiba esztétikája: „poszt-
digitális” tendenciák a kortárs komputerzenében, 
Balkon, 2003/12.
5  A T+U első száma a bunkert tematizálja, 
kicsit paranoid intrója szerint egy posztkulturális 
világban élünk, amely már nem vár az 
apokalipszisre, hiszen az már megtörtént.  
Nem volt nukleáris holokauszt, észre se vettük, 
mikor jött el a pillanat, amikor elvesztettük  
a technológia felett az uralmat.

Fridvalszki Márk
A bécsi Universität für Angewandte 
Kunst grafikai képzését a Képzőművészeti 
Akadémia grafika tanszékével egészítette 
ki, ugyancsak az osztrák fővárosban, ahol 
2011-ben kitüntetéssel diplomázott. Ezt kö-
vetően Berlinbe, majd Lipcsébe költözött. 
Aktuális művei az endizmus fogalmát, 
a  korszak vége lelkiállapotát járják körül 
és jelenítik meg vizuálisan: print, kollázs, 
installáció és egyéb médiumok felhasz-
nálásával. Gondolkodásmódjára többek 
között a techno-kultúra, a sampling gya-

korlata és az olyan kortárs elméletek, mint 
az antropocén fogalma vannak hatással, 
illetve a szkepticizmus azon formája, ami 
az objektív valóságot annak reményében 
kérdőjelezi meg, hogy azt egy egyénileg 
megalkotottal helyettesítheti. Munkáiban 
előszeretettel épít képzőművészeti utalá-
sokra is, biztos kézzel válogat a 20. század 
második felének gazdag anyagából, az arte 
poverától a kilencvenes évek kommersz 
médiájának látványvilágáig, a trash- és 
junk-kultúráig. Esetében a képi élmény 

értelmezése a háttér felfejtése,  a jellemző 
szubkulturális utalások, vonások ismerete 
nélkül, olykor szinte lehetetlen. Alkotásai-
hoz kapcsolható kulcsszavak: eltűnés, dro-
mológia, entrópia, ismeretlen, kísérteties, 
transz/poszthumán-, földönkívüli-létek, 
paleontológia, geometria, expresszivitás, 
elvágyódás, kozmosz, káosz/fraktál, ho-
rizont, lebegés-áramlás, virtuális valóság, 
energia, redukció, tér-dimenzió, tech-
no-kultúra, matematika, trash, szimuláció, 
individuum, narráció, jövőkutatás, acid.

A T + U, azaz a Technologie und das Unheimliche, egy berlini kiadású fanzin, 
amelyet Fridvalszki Márk, Miklósvölgyi Zsolt és Nemes Z. Márió szerk-
eszt, készít és sokszorosít. Az első szám központi témája a bunker volt.
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