
40 41

ANNA HALLBERG

Sárga négyszögek

I.

m.           teherautó.                          cukor.

,őszibarack                 melegen görbülő          cseresznye

téglalap.   téglalap.                [deszkák]            iskolatábla.

kerítésmázolj rácsot                         tenyér.       ablaktábla.

fal    fal    fal

                                                          képernyő.   mészfehér.

        átlátszó folyékony takony

hattyú.gyertya.hó         , hóvirág  liliom.     elefántcsont.     almásderes  

Sárga négyszögek

II.

(lapos  buborék)                (szem)               tágíts  vízkört)

(gyűrű gyűrűben)              (éjféli-nap)                 (köldök)      aréna

             körforgásból ki:  ragyogni          (aranykoszorú)

                     lámpa

műanyageső csillog                         felületlakk  /  légellenállás

(gömb.)               (GÖMB.)                             (fém a zene)

(tóvá húzódik össze)                      (intenzíven sűrűbb pocsolya)

tömör tojássárgája                       (szívizom kőből)
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III.

 egy búcsú vagy elválás
 cipő, lábszár
 embertömeg térdmagasságban és lefelé
 gyors tempó

egy arc, bárkié

                       gyermekhang, 8 éves: „Karin!”

magas fény                 facsúcsok            köd vagy füst

a közép felé két pont közeledik miközben a keret kitágul 

                 megjelenik, egy mély kék zóna 

egy garat vagy egy szemeteszsák rásimul mint alagút horizontra vált 

(Fordította: Lipcsey Andersson Emőke)

CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF

freq_out 8 – 4250 köbméter és 48 óra hang

2012 februárjában a stockholmi Moderna Museet adott helyet a freq_out hanginstalláció nyolcadik ver-
ziójának. A freq_out alighanem a legnagyobb önálló hang-mű, amelyet művészeti múzeumban valaha is 
bemutattak. Első verziója egy 2003-as, Disturbances (Sound as Space Creator) [Zavarok – A hang mint 
térteremtő]) elnevezésű workshop során jött létre a koppenhágai Charlottenborgban. Azóta több válto-
zata szerepelt különböző művészeti és zenei fesztiválokon (Nuit Blanche, Sonambiente, Happy New Ears, 
Ultima). Az egyetlen szabadtéri verzióra Thaiföldön, a Csiangmaji Egyetem Művészeti Múzeumának kertjé-
ben került sor, a Land Foundation rendezésében, a Building Transmissions (Belgium) közreműködésével. 

FREQ_OUT: RIZÓMA ÉS DRÓN; A MIKRO-MAKRÓ AGGREGÁT

A freq_out befogadásában fontos szerepe van a hallgatás John Cage-féle felfogásának, miszerint nincsen 
olyan csend, amely ne lenne hanggal terhes. A mű azonban elsősorban nem Cage gondolatain alapul, ha-
nem Le Corbusier, Iannis Xenakis és Edgard Varèse kapcsolatán, illetve hármójuk együttműködésén az 
1958-as brüsszeli világkiállítás Philips-pavilonjának megvalósításában. Bár ami az együttműködésüket 
illeti, nemigen beszélhetünk „közös vállalkozásról”: Le Corbusier egymaga jegyezte a pavilont, elhallgatva, 
hogy Xenakisnak mind koncepcionálisan, mind építészetileg oroszlánrésze volt a munkában, sőt ő írta az 
elektronikus zene bevezető részét is, amely aztán kiegészült Varèse Poème électronique című darabjával. 

Mindenesetre a létrejött munka építészet, képzőművészet és zene érdekes szimbiózisa, amely mind-
végig lelki szemeim előtt lebegett a freq_out megkonstruálása közben. 

Egy másik természetes behatolási pont a freq_outba az elektronikus és konkrét zene, amelynek kezde-
tei az 1940–50-es évekrer nyúlnak vissza. Ráadásul ez a fajta zene az elmúlt húsz évben, ahogy elterjedt 
az internet és fejlődtek a szoftverek, exponenciálisan gyarapodott. 

Mindezeken túl három kulcsfogalom alapozza meg a freq_outot. Az első kettő a rizóma és a drón. 
A drón eredetileg katonai és biológiai szóhasználatban egyaránt előforduló kifejezés volt. Mély, változatlan 
hangot jelöl (zúgás, búgás, dongás zsongás). A drónnak ez a definíciója a ’60-as évek Európájához és New 
Yorkjához, illetve a Fluxus művészcsoport zenészeihez, kiváltképp LaMonte Young, Terry Riley és Yoko Ono 
zeneszerzőkhöz kötődik. Az ő koncertjeiken a művészek egy vagy több instrumentális vagy képzett 
hangot adtak elő, gyakran rendkívül hosszú időtartamban – egyfajta auditorikus koncentráció és meditáció 


