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Hermann Veronika 

Térbeli párbeszéd
partíció—Intermédia öt kontinensről

•
•

MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen
2008. március 14 — május 11.

„hát ezt tudom, e forró folyosót,  
e nyílegyenes labirintust, melyben  
mind tömöttebb és mind tömöttebb  
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk”

(PIlINSZKy JáNoS)

A kiállítás tulajdonképpen a ModEM-ben 2007 szeptemberében megrendezett, 
egyhetes nemzetközi intermédia-workshop1 résztvevőinek munkáit sorakoztat-
ja fel, az alkotások nagy része az ott elkezdett, vagy bemutatott projektek foly-
tatásai vagy végeredményei. teljes, kész művek, valamint azok egyes állomásai 
egyaránt megtalálhatók a kiállításon
A partíció_ eredetileg a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely a 
fájlrendszer tárolására alkalmas. A merevlemezek több partícióra oszthatók, 
melyek mindegyike külön merevlemezként viselkedik, vagyis a partíció egy olyan 
egység, amely önmagában is „egész”, miközben egy nagyobb struktúra része is. 
Kiváló metafora a bemutatott csoportos kiállítás szemléletére és elrendezésére: 
egyidejűleg képvisel folyamatosságot és egyediséget. A látvány szintjén is ez 
dominál: a kiállítótér labirintus-szerű kivitelezése a világos, széles felületek-
kel, maga is működhet egyfajta installációként, melyben több, különböző, de 
egybefogható műalkotás rejtőzik. A befogadó posztmodern Minotauruszként 
fedezheti föl az egyes installációkat, és egy idő után nem is nagyon akar kikerül-
ni a labirintusból. 
lehetetlen volna minden részletet, kiállított alkotást bemutatni, és talán nem 
is szükséges. A művek, és a kiállítás egészének összegezésekor előhívódó 
legfontosabb fogalom a határ, minden jelentésének és tartalmának értelmé-
ben. Határok létezése országok, kultúrák, anyagok, technikák között, illetve 

1  erről például ld.: INTERMODEM — Határokon innen és túl. Kónya Ábel képzőművésszel, a Modem 
munkatársával beszélget Hegedűs Orsolya. Balkon 2007/11-12.

ezek átlépése, elmosása, kitörlése, lebontása — a workshop és a kiállítás a határ 
episztemológiai sugarát járják körül. A digitális technikák felhasználási lehető-
ségeit jól kirajzolja a kiállítás íve, hiszen művészvideót, interaktív installációt 
ugyanúgy találhatunk, mint állóképet, webgrafikát és háromcsatornás videót.
A kiállítás két nagyobb részből áll, az egyik térben a workshop tényleges 
résztvevőinek munkái láthatók, míg a másik, kisebb kiállítótérben a workshop 
ideje alatt on-line beérkezett projektek tekinthetők meg. Belépéskor a színes 
neoncsövekből kirakott, a 60-as éveket idéző „partíció_” felirat fogadja a 
látogatót. A retró megoldás élesen elválik a kiállítás amúgy high-tech dizánjától, 
összekötve ezzel a gesztussal a jelen terét a múlt idejével. 
A felirat után a befogadó elsőként Mátrai Erik Fountaincross című 2007-es, 
egy római szökőkútról készült végtelenített videó loopjának kaleidoszkóp-szerű 
látványvilágával kerül szembe. Vincze ottó Bővíz tiszta (2008) című munkája 
egy patakról készült állókép, melyben a mozgást a patakban sodródó, (menzai 
levesekből legalábbis mindenkinek ismerős) betűtészták jelentik. A betűk közé 
időnként benyúl egy kéz, és kimarkol néhány darabot: „A Nagy Globalizátor kor-
mányoz, s míg te alszol / Kiválasztom betűit az online áradatból.”2 A betűtész-
ták sodródása, és a kéz általi, metonimikus emberi jelenlét a betűkeresést 
a művészi keresés és a bizonytalanság allegóriájává tehetik.
A labirintus határkereső metaforikáját erősíti Falvay Miklós művészvideója 
Resolution, 2007), mely egy fekete bogarat tesz ideiglenes Minotaurusszá. 
A videón megjelenő grafikus nyilak irányítják a bogár mozgását: mindig arra 
indul el, amerre a nyíl mutat. Közben néhányszor megbotlik — vagyis a hátára 
borul. Mindeközben a látvány elkezd pixelekre bomlani, egyre kivehetetlenebb a 
kétdimenziós narratíva, háromdimenziós technikává fordul át a videó. A bogár 
bolyongásának kafkai allegóriája mellett a széteső pixelekből kialakuló új lát-
vány valami mélyebbre is rámutat: a „rombolásból teremtés” túlélő gesztusára.
Antik Sándor Articulation errorja (2007) egy korábbi paradigmát is játékba 
hoz, amikor egy korábbi, tárgyi installációhoz tartozó, közben elromlott videót 
mutat be. Az akkori munkánál meglévő véletlen hibát — szándékosan torzítva 
képet és hangot — most műalkotássá emeli, így alkalmazva a digitális redundan-
ciát a művészi koncepcióban. Fodor Pál 7. verzió (2007) című videója a látvány 
létrehozásának határait feszegeti: a tökéletesen geometrikus, festmény-szerű 
videó háromdimenziósnak tűnik, valójában viszont kétdimenziós alakzatok (el)
forgatásából jött létre. A külföldi kiállítók közül Frantisek Zachoval 2007-es 
interaktív hanggenerátora (Cím nélkül) az abszolút befogadói aktivitásra építve 
a populáris kultúra gesztusával él. A monitoron négyzetrácsos felületet látunk, 
a kockákba kattintva hangok indulnak el. Minél több kockát „hoz játékba” a 
befogadó, annál összetettebb hanghatás érhető el, amely egy idő után nem 

2  térey János: A Nibelung-lakópark. Fantázia Richard Wagner nyomán. Budapest, Magvető, 2004, 11.

Kiállítási enteriőr, fotó: Szabó Attila
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zörejekre — amint azt esetleg várnánk —, hanem egyes elektronikus zenei 
irányzatokra kezd hasonlítani. A kivitelezés és elhelyezés egy dJ-pultra hasonlít, 
a látvány viszont a VJ-szetteket is előhívhatja, így egy interaktív alkotáson ke-
resztül, az interakciót mint mechanizmust felhasználva, a cím nélkül egyszerre 
teszi hang-és fényteremtővé a befogadót.
Eike Cube (2007) című háromcsatornás videója egyszerre nyújt sík- és térbeli 
látványt. A térben egy kocka három oldala látszik, ezekre van vetítve a videó. 
A technikai kivitelezés hihetetlenül pontos, a befogadó magát érezheti a kocka 
negyedik, lezáró oldalának. A kép — zöld háttér előtt egy harmatos pókháló a 
pókkal — látványvilága esztétikus, megnyugtató, üde, és festmény-szerű, s ezt 
az sugallja az installációt kísérő zene. A munka jó bizonyíték arra, hogy a digitális 
technikák is képesek a hagyományos képzőművészeti kategóriák keretein belül 
(is) működni. Vécsei Júlia Azonos mértékkel (2007) című munkája egy animáció-
ból és egy grafikából áll: az animáción különböző országok homokból kirajzolódó 
térképei láthatók, míg a mellette kiállított grafika a Föld országait ábrázolja. 
A monitoron letisztultan és egymás után rajzolódnak ki a térképek, a grafikán 
viszont az egész földgolyó egy hatalmas gubancként, hálózatok komplex rend-
szereként opponálódik. radikális különbség forma és forma között, az egész 
azonban mégiscsak egy nagy hálózat része — olyan, mint a partíció.
Egy másik térben, elkülönített helyiségben látható Süli-Zakar Szabolcs ösz-
szetett installácója, amelynek már címe, azaz Cím nélkül-isége (2007) is iróniát 
sejtet. A kis helyiség falán figyelemfelkeltő felirat: „Bessenyei Zoltán színész 
kitörési kísérletekkel próbálkozik a tV síkjából.” Az installáció tere mozi-szerű, 
az installáció maga a film. A videó kisebb etűdökre bomlik, melyek mindegyike 
hasonló forgatókönyvre épül. A főhős szó szerint a képernyő síkjából próbál 
kiszakadni, különféle technikákkal, bútorlappal, ököllel szétverve a képernyőt, 
de sikertelenül, hiszen a végén mindig hátrafelé — azaz vissza a képbe — távozik. 
A posztmodern Minotaurusz után, íme a posztmodern Sziszüphosz, aki mindig 
újra kezdi, annak ellenére, hogy tudja — (ebből) a tévéből már nem mászhatunk 
ki. Az installáció legfontosabb eleme az irónia, amely nem csupán a média, de 
a tömegkultúra, a hisztéria, általában, az emberi gyengeségek groteszk képét 
is nyújtja.
A kisebb térben bemutatott, online beérkezett műalkotások megerősítik a 
térbeli párbeszéd logikáját. A teremben végig a falon, szorosan egymás mellett 
monitorok vannak, a tér közepén pedig egy nagy pad: így külön-külön is meg-
tekinthetők a munkák, vagy pedig leülve, egészként is értelmezhetőek. A világ 
minden tájáról jelentkező valódi és önjelölt művészek munkáit Kónya ábel ko-
ordinálta. A világháló technikai motívuma a térbeli és időbeli különbségekre hívja 
fel a figyelmet, ugyanakkor a munkáknak és a kiállítótérnek már a puszta léte-
zése is dekonstruálja ezeknek a különbségeknek a létjogosultságát. Montevideo, 
Buenos Aires, Szöül, Fokváros — csak néhány város, azok közül, ahonnan alkotá-
sokat küldtek. Vannak köztük profi és amatőr, komoly és komolytalan munkák, 
együtt pedig izgalmas mintázatot alkotnak: a tér közepéről szemlélődve egy 
virtuális földgömb színes narratívája rajzolódik ki a monitorokon.
A partíció_ megértéséhez egyaránt szükséges a mögötte lévő gondolatmenet, 
kezdeményezés megismerése és elismerése. Komplex, tág, újszerű képet fest az 
intermédiáról, a digitális művészet lehetőségeiről, a felhasználás síkjairól. több 
hasonló, térbeli párbeszédre lenne szükség a hazai művészeti szcénában, több 
átfogó, közös határátlépésre. A partíció_s bizonyítja, hogy a határok néha csak 
azért léteznek, hogy átléphessünk rajtuk.

Falvay Miklós
resolurion, 2007, végtelenített videó, 4'24", fotó: rull Norbert  

Eike
cube, 2007, háromcsatornás videó, 6'00", fotó: Szabó Attila  

Vincze Ottó
Bővíz tiszta, 2008, végtelenített videó, 4'40", fotó: rull Norbert  

Vécsei Júlia
Azonos mértékkel, Verzió1, 2007, animáció, 0'20", fotó: rull Norbert
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