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Creation
Unholy Ghosts, installation,neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008

The Phantom of The Museum
A múzeum fantomja
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installation with several inventory from
The Museum of Archeology Pécs, Hungary
exhibition cases, 2008

Teremtés

digital print, 68 x 60 cm, 2006

Without title
Cím nélkül

digital print, 60 x 60 cm, 2006
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Ghosts of Ever Slaves
neon-installation, 2008

Ghosts of Ever Slaves

Unholy Ghosts
installation, neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008

Az örök rabszolgák szellemei

Unholy Ghosts
Hitetlen szellemek
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Cloud Chamber

Delusion, or the jump of the Lioness..., video, 5 min, 2008

(Samples of Fluctuation)

Optically, the cloud chamber reminds me of the stray dust that swirls in the shaft of light of the cinema
projector. The only diﬀerence is that the dust swirls on the outside, the cloud of electrons everywhere.
Hermeneutically, the diﬀerence is negligible; optically, it is cardinal: it makes the invisible visible, the
known perceived, the thesis an illustration.
/ Hans Krause /

Ködkamra

(a változások mintái)
A ködkamra engem optikailag a mozi vetitőgépének fénypászmájában keringő eltévedt porra emlékeztet.
A különbség mindössze annyi, hogy a por kívül kering, az elektronfelhő pedig mindenütt.
Ez az apró különbség hermeneutikai szempontból elenyésző, optikai szempontból azonban kardinális
jelentőségű: láthatóvá teszi a láthatatlant, észleletté a tudottat, illusztrációvá a tézist.
/ Hans Krause /
Cloud Chamber
Chamber, video, 26 min, 2008

Delusion,
or the jump of the
Lioness...

I have ﬁnished with it…
I digged this grave between me and
the world, so the lioness cannot
jump over to me.
I can watch her relaxed, I can teez
her and she wouldn´t move.
And even than – which happens
barely – when I think of it, how
great it would be to jump, I don´t
forget my well made grave, in which
even the most determent lioness
could break her neck.

Káprázat,
avagy a
nöstény oroszlán ugrása...
Befejeztem...
Kiástam ezt az árkot a világ és
magam között, amit a nöstény
oroszlán nem tud átugrani.
Nyugodtan bámulhatjuk,
ingerelhetjük,
de ö mégsem mozdul.
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És ha mégis eszembe jut - ami
ritkán esik meg - hogy milyen jó is
lenne ugrani, akkor sem felejtem
el a jól megásott árkomat, amiben
még a legelszántabb nöstény
oroszlán is a nyakát törheti.
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The phantom of the opera could of course be mentioned apropos of this ﬁreplace, but there is a more
adequate analogy, the phantom of the Louvre, Belphegor, who haunts the closed museum (as a spirit
of the past), thereby reclaiming his own time in the absurd manner of trying to link it to the present
through his heinous crimes, but he can have no relations with the present because he himself is an
anachronism. The twist is obvious, this is mere scenery, an oxymoron; the wooden structure could
never serve as a ﬁreplace, while in its solitariness, its being abandoned by the production, its background and role, it becomes occult.
/ John Rufﬂe /

Ghost, Spirits or Demons, video, 2 min, 2008
Nyilván lehetne beszélni e kandalló kapcsán az operaház fantomjáról, viszont adekvátabb
analógia a Louvre fantomja, Belphegor, aki a bezárt múzeum termein at kísért (mint a múlt
szelleme), és ezáltal azon az abszurd módon követeli vissza a saját idejét, mely őt rémtettein
át köti a jelenhez, amelyhez köze nem lehet, mert maga is puszta anakronizmus. A csavar
nyilvánvaló, pusztán díszletről van szó, egy oximoronról, a fa tűzhely sose láthatta el feladatát a szó valós értelmében, viszont ebben a magára maradt helyzetében, az előadástól,
mint hátterétől, egyben szerepétől megfosztott állapotában emelkedik okkulttá.
/ John Rufﬂe /
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Allen Ginsberg: Üvöltés

(részlet)

Milyen cement- és alumínium-szﬁnx lékelte meg koponyájukat és falta fel képzeletüket?
Moloch! Magány! Szenny! Rútság! Szemétládák és elérhetetlen dollárok! Lépcsőházak alján sivitozó kölykök!
Hadseregekben zokogó ﬁúk! Parkokban síró vénemberek!
Moloch! Moloch! Moloch lidércnyomása! Szeretetlen Moloch! Csupa-ész Moloch! Moloch az ember vaskezű bírája!
Moloch a felfoghatatlan börtön! Moloch a keresztbe rakott lábszárcsont lelketlen fegyház és a bánat Kongresszusa!
Moloch kinek épületei ítéletek! Moloch a háború kősziklája! Moloch a megszédített kormányok!
Moloch kinek szelleme színtiszta gépezet! Moloch kinek vére keringő pénz! Moloch kinek ujjai tíz hadsereg!
Moloch kinek melle kannibál dinamó! Moloch kinek füle füstölgő sírgödör!
Moloch kinek szeme ezer vak ablak! Moloch kinek felhőkarcolói a hosszú utcákon végtelen Jehovák!
Moloch kinek gyárai álmodnak és varyognak a ködben! Moloch kinek gyárkéményei és antennái megkoronázzák a városokat!
Moloch kinek szerelme végtelen olaj és kő! Moloch kinek lelke villamosság és bankok!
Moloch kinek szegénysége a zseni fantomja! Moloch kinek végzete szex nélküli hidrogén-felhő! Moloch kinek neve Ész!
Moloch akiben magányosan ülök! Moloch akiben Angyalokkal homokozok! Őrültek Molochban! Faszt szopva Molochban!
Szeretetlenül és férﬁatlanul Molochban!
Moloch ki lelkembe korán benyitott! Moloch kiben testetlen tudat vagyok! Moloch ki felriasztott természetes önkívületemből!
Moloch kit elhagyok! Felébredek Molochban! Az égből fény özönlik!
Moloch! Moloch! Automata-lakások! láthatatlan külvárosok! csontváz kincstárak! vak fővárosok! démoni iparágak!
fantom-nemzetek! legyőzhetetlen tébolydák! gránit faszok! szörnyeteg bombák!

Allen Ginsberg: Howl (detail)
What sphinx of cement and aluminium bashed open their skulls and ate up their brains and imagination?
Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and unobtainable dollars! Children screaming under the stairways!
Boys sobbing in armies! Old men weeping in the parks!
Moloch! Moloch! Nightmare of Moloch! Moloch the loveless! Mental Moloch! Moloch the heavy judger of men!
Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone soulless jailhouse and Congress of sorrows!
Moloch whose buildings are judgement! Moloch the vast stone of war! Moloch the stunned governments!

Megroppant a gerincük míg Molochot az Égbe emelték! Kövezetek, fák, rádiók, tonnák!
felemelik a várost az Égig mely létezik és mindenütt ott van felettünk!
Látomások! előjelek, hallucinációk! csodák! önkívületek! sodródtak lefelé az amerikai folyón!
Álmok! imádatok! megvilágosodások! vallomások! érzelmes zagyvaságból egész hajórakomány!
Áttörések! a folyón túlra! kiborulások és keresztre feszítések! sodródni az árral! Mámorok! Jelenések! Kétségbeesések!
Tíz év állati sikolyai és öngyilkosságai! Agyak! Új szerelmek! Őrült nemzedék; az Idő szikláin mind lejjebb és lejjebb!
Igazán szent nevetés a folyóban! Mindnyájan látták! a vad szemek! a szent murikat! Elbúcsúztak!
Leugrottak a tetőről! a magányba! integetve! kezükben virág! Le a folyóhoz! az utcára le!

Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood is running money! Moloch whose ﬁngers are ten armies!
Moloch whose breast is a cannibal dynamo! Moloch whose ear is a smoking tomb!
Moloch whose eyes are a thousand blind windows! Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovas!
Moloch whose factories dream and choke in the fog! Moloch whose smokestacks and antennae crown the cities!
Moloch whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul is electricity and banks!
Moloch whose poverty is the specter of genius! Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen! Moloch whose name is the Mind!
Moloch in whom I sit lonely! Moloch in whom I dream angels! Crazy in Moloch! Cocksucker in Moloch!
Lacklove and manless in Moloch!
Moloch who entered my soul early! Moloch in whom I am a consciousness without a body!
Moloch who frightened me out of my natural ecstasy! Moloch whom I abandon! Wake up in Moloch! Light streaming out of the sky!
Moloch! Moloch! Robot apartments! invisable suburbs! skeleton treasuries! blind capitals! demonic industries!
spectral nations! invincible madhouses! granite cocks! monstrous bombs!
They broke their backs lifting Moloch to Heaven! Pavements, trees, radios, tons!
lifting the city to Heaven which exists and is everywhere about us!
Visions! omens! hallucinations! miracles! ecstacies! gone down the American river!
Dreams! adorations! illuminations! religions! the whole boatload of sensitive bullshit!
Breakthroughs! over the river! ﬂips and cruciﬁxions! gone down the ﬂood! Highs! Epiphanies! Despairs!
Ten years’ animal screams and suicides! Minds! New loves! Mad generation! down on the rocks of Time!
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Real holy laughter in the river! They saw it all! the wild eyes! the holy yells! They bade farewell!
They jumped off the roof! to solitude! waving! carrying ﬂowers! Down to the river! into the street!

installation, in “Herbst 2008, Kunst am Hamburger Bahnhof”, Infernoesque Gallery, Berlin
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In the garden of Moloch
- Ordo ab Chao Bea Selmeczi
Knowledge is essentially synonymous with power, because it is what enables us to control the world, as well
as ourselves. Neither form of control is present in Tamás
Komoróczky’s works: the loop, form returning to itself,
reﬂects a world before knowledge, before reason. Komoróczky does not want to control nature, either in a
denotative or connotative sense. He does not exploit; he
studies. He is out to hunt, but he does not break the natural symbiosis. All he does is present, which is both more
and less than revelation. It is more, because it does not
interfere or force a single perspective on the viewer; it is
less, as it allows a view inside the magic of the world, into
an ancient animism, into being before chaos.

demonic power, it is the fear of, and the ﬁght with, them
that gives rise to the work. The demons are also forces inherent in the material, which the artist uses consciously.
He does not want to defeat them, because that would
mean the end of the game, the end of himself. Without
the chthonic world (not only as the underworld, but also
as the dark side), there is no personality; without obsessions and loops, the self falls apart irrevocably. The self
as it appears in the works is not uniﬁed, because it embraces roles and intellectual adventures, and does not reduce itself to a single reality or concentrate, though it also
refuses the instability of duality. Multiplicity has not yet
ossiﬁed.

The loop can be looked upon as corresponding to the eternal cycle of antique mythologies, as it returns from a chaotic world order to a determined one.

Komoróczky acknowledges the demons and the attendant fear, and wanders through the unknown without
the desire to explore, or as he puts it, “the will submits
itself to the unknown, so each can incarnate the other.”
But can we talk about will at all? Even the illusion of free
will disappears in a determined (compulsive) world where
will loses its power to change and lets the unknown ﬂow
through itself. Will incarnates the unknown, but also dissolves in this manifestation.
It is only under a compulsion that we respond to the call
of the unknown (unconscious?), will has become subordinate.

Komoróczky is afraid of chaos, which is why he creates
order. Yet he longs, with every nerve of his body, to be
back in chaos.
It is, however, impossible to break out of the determined
world. If we stop the cycle, the mythic world order dies
(cf. Horkheimer-Adorno: Dialectic of Enlightenment).
Together, Komoróczky’s works form an intricate context,
as if the creator were running in one direction in the labyrinth garden of a Rococo mansion, getting ever farther
from the exit. And when reaching the point in the garden
that is farthest from the exit, he creates a new garden,
because there is in fact no exit.
He ﬁghts the Nietzschean eternal return with the calm of
someone who cannot but lose.
He may seem to keep a distance from the subject of his
works, but this distance seems detachment only on account of the narrative formulation and the contemplative attitude. He lives in the same world as his antiheroes,
and though he hides behind his roles, using the personae
as masks against the world, all the “layers of the onion”
shine through the masks. The roles and the protagonists
are the modernized, urban manifestations of so many archetypes, which form a uniﬁed system, leaving no room
for detachment.
In determinism, the new is practically the same as the
old. The roles represent ﬁctitious life situations, the inner
adventures of the restless wanderer (archetype).
The protagonists – roles – are driven by an inner force to
ﬁght the demons inside and out in the world, like Indra
the Asuras, though this is not the struggle of good and
evil. In Komoróczky – as in the ancient mythologies –,
good and evil have not parted in the world and the personality, the qualities still intertwine. The spirits still have
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In the last frames of his video Sanyi, the ball, which has
always fallen back, ﬁnally gets stranded in the tree, while
we have a clear sense that it will fall again – at one point
in the future. The process always begins anew, though it
may remain hidden before the viewer.
In OCD Bonus, skulls, dogs, soldiers and boxers ﬂoat
repeatedly through the screen, to which are added cross
hairs and the artist in a blonde wig, to make the creative
process complete. (The cross hair is indispensible for creation or hunting, as is a Kalashnikov or a camera.) On this
occasion, the crumbling universe is kept together by the
Beatbox, the music creates the rhythm with the help of
the visual repetitions. The images often march before a
television test card, whose function is especially important: it breaks the rhythm for a moment, while its equivalent on television can often be seen all night, which is to
say the pause is endlessly repeated, becoming a rhythm
in itself.
It is not by chance that the ﬁlm ends with a runner heading towards the edge of the frame, while the walls around
keep moving with him. There is no escaping the frame, no
getting out of the picture.
The “found images” of TELE (Le Samurai), the scenes
caught on the streets of Berlin, are repetitions of moments in urban life. The peculiar in the unfamiliar. Here
the camera chases the unsuspecting victim like cross

hairs, an idea also supported by the title. (A hit man in
Melville’s ﬁlm is always waiting for the appropriate moment.) The world segments do not strive towards uniﬁcation, retain their state of multiplicity. And the appropriate moment is always here and never comes.
In Raki_tiki_taki_tao_tö_ki, we can hear the rhythm
of clackers. Each garment has its corresponding rhythm,
and the shirts, the current positions of the clackers and
the musical rhythm add up to create the inner rhythm
of the video, where only time (clothes) and the method
(rhythm) change, the world (game) is always the same.
In The Code: UUUUU, text plays the main role. With the
visual representation of the words for the music the act
of creation is created, as is the rendering of the thing, i.e.
the imitation, for the whole to be completed in a ﬁnal
UUUU.
Komoróczky has always used a lot of texts (letters), in
his videos and wallpapers alike. The word appears in his
works as a mythic compulsion, and serves above all to
overcome fear, to ﬁll empty spaces.
The word – the letter – is simultaneously visual and auditory (as in the video Moloch), and has some primordial
magic power, as the word uttered creates letters.
At the Szombathely exhibition Schkitz#2, for instance,
letters covered in black velvet carved letter-size spaces
out space, in a demonstration of the world-populating
power of the word. The words represent the Word itself,
the Origin, the One evoked from Nothingness. Yet, words
in Komoróczky are connected to Moloch, the Satan King,
who is also the demon of consumption (cf. Ginsberg) and
manic compulsion itself (cf. Béla Hamvas).
But while Lucifer in Madách’s The Tragedy of Man asks
God whether “you could sense the void between your ideas which obstructed all being and forced you to create,”
Komoróczky claims nothing less than the idea in the void
is creative, though it comes from Moloch. Only Empty
space is God. No wonder it is so horrifying.
The idea is Satan’s invention, God is merely the void. Light
needs no shadow. When the Word appeared in the beginning, it already foreshadowed matter, because the Word
cannot exist without matter (audience). And the Word
(words) keeps growing and devouring everything. Matter
not only ﬁlls, but also displaces, the void.
Though the sound installation, the inscription “Nightmare of Moloch,” the video and the pseudo-relics in the
showcases created an organic whole, Schkitz #2 was
marked by sketchiness. According to Komoróczky, “only
the sketch is suitable for a utopian future, which is an attempt at the new language to emerge, or else the cohesion is broken, and nothing remains of the frame but the
gaps between the elements.” The idea is not entirely new,

Günter Grass was already intrigued by the question in his
Tin Drum, in which sculptor Maruhn makes such perfect
frames that he feels it unnecessary to cover them with
paltry material. But if Grass was critical of the frame,
the carrier of the disintegrating world, ﬁfty years on Komoróczky is already resigned to the inescapable trap of
the frame (sketch). Now only the frame can express the
disintegration of the world, and is consequently more
complete than the whole. This is multiplicity itself, which
is no longer, or still not, a duality, nor a unity under an
all-embracing entity. Like the world, the Self falls apart,
but its parts enter into a new cohesion. In the chaos, a different kind of order comes into being.
In the mythic world order, the eternal cycle, compulsion
becomes a nature, thanks to which it ceases to be a compulsion, because here it is not compulsion, but the desire
to break out of it, that seems compulsive.
Or is OCD the compulsion itself to think mythically?
To accept the cycle and acknowledge the compulsion to
break out?
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Moloch kertjében
- Ordo ab Chao Selmeczi Bea

A megismerés a hatalom alapvető szinonimája, hiszen általa uralkodhatunk a környező világon csakúgy, mint saját magunkon. Komoróczky Tamás műveiben egyik sincs
jelen: a loop, az önmagába visszatérő forma a megismerés, az értelem előtti világot tükrözi. Komoróczky nem
akar uralkodni a természeten, se d otatív, se konnotatív
értelmében. Nem használ fel, megﬁgyel. Vadászik, de a
természeti szimbiózist nem töri meg. Csak megmutat,
ami egyszerre több és kevesebb is a feltárásnál. Több,
mert nem avatkozik be és erőltet a nézőre egyfajta perspektívát, kevesebb, mert a világ varázsába enged bepillantást, az ős-animizmusba, a káosz előtti létbe.
A loop megfeleltethető az ókori mitológiák örök körforgásának, hiszen a kaotikus világrendből a determináltba
tér vissza.
Komoróczky fél a káosztól, ezért teremt rendszert. Mégis
minden idegszálával visszavágyik a káoszba.
A determinált világból azonban lehetetlen kitörni. Ha
megállítjuk a körforgást, a mitikus világrend meghal (ld.
Horkheimer-Adorno: A felvilágosodás dialektikája).
Komoróczky munkái együttesen szövevényes kontextust
alkotnak, mintha az alkotó egy rokokó kastély labirintuskertjében futna folyamatosan előre, egyre távolabb kerülve a kijárattól. Amikor pedig a kert kijárattól legtávolabb
eső pontjára jutott, újabb kertet teremt, hiszen valójában
nincs is kijárat.
A Nietzsche-i örök visszatérés ellen az esélytelenek nyugalmával harcol.
Látszólag távolságtartó művei tárgyával szemben, de a
távolságtartás pusztán a narratív megfogalmazás és a
szemlélődő attitűd miatt tűnik distanciának. Ugyanabban
a világban mozog, mint antihősei, és bár szerepei mögé
bújik, a különböző személyiségeket álarcként használva
a világ ellen, a maszkokon átvilágít az összes „hagymaburok”. A szerepek és a szereplők megannyi ősarchetípus
modernizált, nagyvárosi megjelenései, egységes rendzszert képeznek, amelyben nincs helye a kívülállásnak.
A determinizmusban az új tulajdonképpen megegyezik
a régivel. A szerepek ﬁktív élethelyzeteket testesítenek
meg, a nyugtalan vándor (archetípus) belső kalandjait.
A szereplőket - szerepeket - valamiféle belső erő hajtja,
hogy újra meg újra megküzdjenek a magukban és a világban lakozó démonokkal, mint Indra az Aszúrákkal, bár itt
nem a jó és a rossz versengéséről van szó. Komoróczkynál
- az ősmitológiákhoz hasonlóan - még nem vált ketté a világ és a személyiség jóra és rosszra, a minőségek összefonódnak. A szellemek még démonikus hatalommal rendelkeznek, a tőlük való félelem és a velük való viaskodás által
születik meg a mű. Ugyanakkor a démonok az anyagban
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benne rejlő erők is, amiket az alkotó tudatosan használ.
Nem akarja legyőzni őket, mert akkor véget érne a játék,
és ő maga is eltűnne. A ktonikus világ (nem kizárólag alvilág, hanem árnyoldal értelemben) nélkül nincs tovább
személyiség, a rögeszméktől, loopoktól megszabadult Én
véglegesen szétesik. A művekben megjelenő Én nem egységes, hiszen a szerepekre és a szellemi kalandokra igent
mond, nem redukálja magát egyetlen valóságra, koncentrátumra, de a kettősség labilitását is elveti. A sokféleség
még nem csontosodott meg.
Komoróczky felvállalja a démonokat és a velük együtt
járó félelmet, az ismeretlent a felderítés szándéka nélkül
bolyongja be, vagy ahogy ő fogalmaz: „az akarat aláveti
magát az ismeretlennek, hogy egymáson át megtestesüljenek”. De vajon beszélhetünk-e egyáltalán akaratról? A
szabad akaratnak még az illúziója is eltűnik a determinált
(kényszeres) világban, ahol az akarat elveszti változtató
hatalmát, és átfolyatja magán az ismeretlent. Az ismeretlen az akarat által testesül meg, de az akarat ebben a
manifesztációban végképp felbomlik.
Az ismeretlen (tudattalan?) hívásának pusztán kényszer
hatására engedelmeskedünk, az akarat másodlagossá
vált.
Sanyi című videója utolsó kockáin az állandóan visszapottyanó labda végre fennakad a fán, de pontosan érezzük, valamikor majd újra leesik. A folyamat mindig elölről
kezdődik, legfeljebb a nézők elől marad rejtve.
Az OCD Bonusban koponyák, kutyák, katonák, bokzszolók úsznak többször keresztül a képernyőn, amit a
többször megjelenő célkereszt és a szőke parókás művész egészít ki, hogy az alkotási folyamat teljes legyen.
(A célkereszt elengedhetetlen eszköze az alkotásnak - vadászatnak, csakúgy, mint a kalasnyikov vagy a kamera.)
Ebben az esetben a Beatbox tartja össze ezt a széteső univerzumot, a zene a képi ismétlődésekkel együtt teremti
meg a ritmust. A képek sokszor egy tévés szünetjel előtt
masíroznak el, aminek különösen jelentős a szerepe: a
szünetjel alapvető funkciója a ritmus pillanatnyi megtörése, míg tévés változata gyakran egész estét betölt, így
a szünet szakadatlanul ismétlődik, és önmagában is ritmussá válik.
A ﬁlm nem véletlenül ér véget egy futóval, aki minden
erejével a kép széle felé szalad, de az őt körülvevő falak
vele együtt mozognak. A képből, a képtől nincs szabadulás.
A TELE (Le Samurai) „talált képei”, a berlini utcán ellesett jelenetek a városi lét pillanatainak ismétlődései. A
különös az ismeretlenben. A kamera itt célkeresztként
veszi üldözőbe mit sem sejtő áldozatait, amit erősen sugall a cím is (Melville ﬁlmjében egy bérgyilkos mindig a
megfelelő pillanatra vár). A világszeletek nem törekszenek az egységesülés felé, megmaradnak a sokféleség állapotában. A megfelelő pillanat pedig mindig itt van, és
sohasem jön el.

sát halljuk. Minden új ruhadarabhoz másfajta ritmus tartozik, így az ingekből, a riki-tiki aktuális pozícióiból és a
zenei ritmusból áll össze a videó belső ritmusa, ahol csak
az idő (ruhák) és a mód (ritmus) változik, a világ (játék)
örökké változatlan.
A Kód neve: UUUU-ban a szövegé a főszerep. A zene szövegének képi megjelenítésével létrejön a teremtés aktusa,
ugyanakkor a dolog leképezése, vagyis az utánzás is, hogy
egy végső UUUU-ban teljesedjék ki.

A mitikus világrendben, az örök körforgásban a kényszer
természetté válik, ami által megszűnik kényszer-volta,
hiszen itt éppen nem a kényszer, hanem az abból való kitörés tűnik kényszeresnek.
Vagy az OCD maga a mitikus gondolkodás kényszere? A
ciklikusság elfogadása és a kitörés kényszerének beismerése?

Komoróczky mindig sok szöveget (betűt) használt, a videóiban csakúgy, mint tapétáin. A szó mitikus kényszerként jelentkezik nála, ami leginkább a félelem legyőzésére, az üres tér betöltésére szolgál.
A szó – betű - egyszerre vizualitás és auditás (például a
Moloch című videónál), valamiféle ősi mágikus hatalommal rendelkezik, hiszen a kimondott szó betűt teremt.
A szombathelyi Schkitz#2 kiállításon például a fekete
bársonnyal bevont betűk betűnyi egységeket hasítottak ki
a térből, a szó világbenépesítő hatalmaképpen. A szavak
magát az Igét jelképezik, a Kezdetben lévőt, a Semmiből
előhívottat. A szavak Komoróczkynál mégis Molochhal,
a Sátánkirállyal függnek össze, aki egyben a fogyasztás
démona (ld. Ginsberg) és maga a mániákus kényszer is
(ld. Hamvas Béla).
De míg Az ember tragédiájában Lucifer ezt kérdezi Istentől: „s nem érzed-e eszméid közt az űrt, mely minden
létnek gátjaul vala, s teremtni kényszerültél általa”, addig
Komoróczky nem kevesebbet állít, minthogy az űrben létező eszme teremt, ám ez Molochtól származik. Csak az
Üres tér Isten. Nem véletlenül félünk tőle annyira.
Az eszme a sátán találmánya, Isten csak a puszta űr. A
Fénynek nincs szüksége árnyékra. Amikor kezdetben
megjelent az Ige, már előrevetítette a matériát, hiszen az
Ige nem létezhet anyag (hallgatóság, közönség) nélkül. Az
Ige (a szavak) pedig egyre híznak és felzabálnak mindent.
Az anyag nemcsak betölti, hanem ki is szorítja az űrt.
A Schkitz#2-n bár a hanginstalláció, a Nightmare of Moloch felirat, a videó és a vitrinekben megjelenő kvázi relikviák szerves egészet alkottak, vázlatosság uralkodott.
Komoróczky szerint „csak a vázlat adekvát az utópikus jövőben, ez a megvalósuló új nyelv kísérlete, vagy a kohézió
megszakad, és a vázból semmi sem marad, csak az elemek
közti rések”. Az elgondolás nem új keletű, már Günter
Grasst is ez a kérdés foglalkoztatja Bádogdobjában, amikor Maruhn szobrászmester olyan tökéletes vázakat kézszít, hogy a silány anyaggal való kasírozásukat egyáltalán
nem tartja szükségesnek. Grass a vázat, mint a széteső
világ darabjainak hordozóját, még kritikus éllel szemléli, Komoróczky ötven évvel később már beletörődött a
váz(lat) elkerülhetetlen csapdájába. A világ széthullását
már csak a váz fejezheti ki, ezért sokkal inkább egészet
alkot a teljesnél. Ez maga a sokféleség, ami még vagy már
újra nem kettősség, sem egy mindent átfogó entitás alá
helyezett egység. Az Én a világhoz hasonlóan szétesik,
de részei új kohézióba kerülnek. A káoszban létrejön egy
másfajta rend.

A Raki_tiki_taki_tao_tö_ki-ben a riki-tiki játék ritmu-
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Schkitz#2
Though both its theme and work method relate it
to Schkitz, the artist’s exhibition in Tűzoltó utca,
Budapest, 15 years ago, the piece Komoróczky presented in Írókéz Gallery was entirely new.
The form of the work is created by the presence of
the objects, “the things” in the same space; which
is to say the forms, colours, proportions, rhythm,
references and meanings of “the things” can be read
to form the same frieze, scripture, cipher, music,
meaning combination, formula.
The formal and conceptual correlation of the acoustic installation, video projection, various objects
and texts presented at the exhibition assume an
extra-logical structure.
In themselves, the elements that make up the context have vague meanings, are diﬃcult to identify,
which removes them, to a certain extent, from the
realm of an aesthetic that is conceptually comprehensible; will subjects itself to the unknown, so
that each can incarnate the other.
“The things” and their mutual inﬂuences exist on
a level that is below the sign, the consciousness,
where the inﬂuence they admit is not spiritual
intuition or inspiration, but suggestion, mania or
compulsion.
Schkitz #2 is essentially a new challenge of compulsion, where in the minimal-zone of the fundamental elements only the sketch is adequate enough:
the attempt to show what does not yet exist, or
what has not yet assumed this constellation; or on
the contrary, to show that the cohesion has broken,
and nothing has been left from the frame but the
gaps between the elements.

Schkitz#2, installations, Írókéz Gallery, Szombathely, Hungary, 2008

Komoróczky műve tematikailag, illetve munkamódszerében kapcsolódik
egy 15 évvel ezelőtt a budapesti Tűzoltó utcában bemutatott kiállításához a
“Schkitz”-hez, de az Írókéz Galériában teljesen új munkát mutatott be.
A mű megjelenése, hogy az egy térben bemutatott tárgyak, „dolgok” együttesen, közösen alkotják „a formát”, azaz a „dolgok” formája, színe, aránya, ritmusa, belső vonatkozásai és jelentése mint fríz, írás, titkosírás, kotta, egymással szervülő jelentéskombináció, képlet olvasható egybe.
A kiállításon bemutatásra került akusztikus-installáció, videó-projekció, különböző objektek, valamint szövegek formai és fogalmi korrelációja egy extralogikai szerkezetbe helyeződik.
A kontextust alkotó elemek önmagukban homályos jelentésűek, nehezen azonosíthatóak, ez bizonyos mértékben kikerülés a fogalmilag megragadható esztétikai területről, az akarat az ismeretlennek veti alá magát, hogy egymáson
keresztül “megtestestesüljenek”.
A „dolgok” és egymás áthatásaik egy jel alatti, tudat alatti szinten helyezkednek el ahol
nem szellemi intuició vagy inspiráció által, hanem szuggesztió, mánia vagy
kényszer hatására engedelmeskednek.
A „Schkitz#2” alapvetően a kényszer egy újabb kihívása, ahol az alapelemek
minimál-zónájában csak a vázlat adekvát a még nem létező, vagy a már létező,
de eddig még ilyen formán nem együttálló valami megmutatásának kísérlete,
vagy ellenkezőleg: a kohézió megszakad és a vázból semmi egyéb nem marad,
csak az elemek közti rések.
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Nightmare of Molock
installation, neon, microphone, stage,
sound (music with András Szőnyi )
2008

Necro Chicks
Text by: Károly Tóth

Schkitz#2
video, 10 min, 2008

Necro Chicks with the
Flavor of the Li-ving.
Necro Chicks sucking
The day off the Night
Gothic Chicks standing
At the Zombie Bar
Gothic Chicks drinking cheap
Z-Zombie Bear
Zoë is the Name
Zoë is the Name
Black Mouth
White Tummy
Tattoo Rose
Necro Chicks.
Necro Chicks.
Why only femmies
Are so take me make me leave me?
Alone?
Why Me?
Me Prince Dracul,
The Night Dragon,
Can not take off my eyes
from your white naked neck?
Zoë my princess.
Zoë my princess.
Woof woof woof
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“Post Alibi Records

or a bit of Masturbation Again”

A Found Poem
Talált vers

installation
plasterboard
digital prints
neon tubes

Lada Gallery, Berlin
2007

A Found Poem, digital image, 2004
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TELE (Le Samurai)
medley, concertino, scared, wait, sally, bingo, swan, vox, 60
Herz, ever, rhizomaut, nickel samovar, robot hero, escape,
dissolve, b, rollercoaster, awake, post, folk song, juppiter, navy,
omen, prod, strings, no guts, go nuts, bask, scream, smoothly,
centre, inﬂexible, chips, whos down now
TELE (Le Samurai), video, 74 min, 2007

Hunter

(Shiva’s Dance)
A thousand porn scenes collected from the Internet,
looped into a forty-second fabric of continuous,
rhythmic motion.
Internetről gyűjtött ezer pornófelvétel
negyven másodperc leforgása alatt,
folyamatos, ritmikus mozgást képző
szövetté loopolva.

Hunter (Shiva’s Dance)
video, 40 sec, 2007

The video called TELE (Le Samurai) is a
collection of small events caught on the
streets of Berlin with a telephoto lens.
Lasting for a few minutes or seconds, the
mostly uncut scenes follow one another
in a free order, emerging from time to
time from the fabric of the metropolis,
improvising little stories in the imagination of the wandering ﬂâneur, who is
helped by the titles attached and the meticulously matched music.
The work’s title refers to Jean-Pierre
Melville’s samurai, the Paris gun for hire
played by Alain Delon.
/ Hajnalka Somogyi /
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A TELE (Le Samurai) című videó a berlini utcák teleobjektívvel „kilesett” apró
történéseinek gyűjteménye. A pár perces
vagy másodperces, nagyrészt vágatlan
jelenetek szabadon követik egymást, rövid időre kiemelkedve a nagyváros szövetéből, kis történeteket rögtönözve a
bolyongó „ﬂaneur” képzeletében a hozzájuk rendelt címek és az érzékenyen,
precízen illesztett zene segítségével.
A mű címe Jean-Pierre Melville szamurájára, az Alain Delon által megformált
párizsi bérg yilkosra utal.

In what perverted manner is the desire for change, the attraction, the sole
ﬁeld of perceiving time within the process of being? Greed or curiosity?
Greed and curiosity? Or perhaps observation in the meditation?
Or does consciousness see itself reﬂected in speed?
/ Jan van Strook /

Vajon a lét folyamatában a változás akarása, a csábitás mely perverz módon az idő
észlelésének egyetlen terepe? Mohóság vagy kiváncsiság? Mohóság és kiváncsiság?
Esetleg megﬁgyelés a meditációban?
Vagy az öntudat a sebességben látja viszont magát?
/ Jan van Strook /

/ Somogyi Hajnalka /
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Tamás Komoróczky
– The Berlin years –
Kata Krasznahorkai
A labyrinth of giant canvases in an empty factory; one featured
a ﬁlm which did not have to be directed by Andy Warhol but
which showed the factory for hours on end, while the others withstood a barrage of images shot by projectors, thirty a
second; meanwhile, whiﬀs of perfume attacked the olfactory
nerves, the ears were assailed by a noise backdrop from hidden speakers, and whoever cared could touch a “plastic wall,” a
large canvas on a stretcher, with the bodies of dancers pressing
against it on the other side: this grandiose happening of media and the senses took place in New York three years after the
publication of McLuhan’s Understanding Media (1964), under
a title that paraphrased the most famous war cry of media theory, The Medium is the Massage.
In a twenty-plus page interview with Playboy, McLuhan talks
about the massage aﬀair: one of his most important tenets was
the deﬁnite emphasis of the sensuality of media in the broad
sense. He distinguished two kinds of space: acoustic space,
which “has no center and no margin,” and which can be perceived with the simultaneous operation of the sense organs;
and visual space, which is closed and sequential, and comes
into being as an “extension” of the eye.
One of the most important features of Tamás Komoróczky’s
works is the merging or linking of acoustic and visual space in
a variety of media genres; he experiments with the sensuality
of the media and sometimes combines them into playful and
ironic, poetic or even dramatic, stories, as he operates in the
twilight zone of visual perception, concentrating on the perceptive limits of the eye.
He deals with images, but not exclusively with visuality. Whether they are wallpapers, videos or installations, his works create
structures that test the sophistication of perception, reveal the
harmony of the rhythms of the eye and the ear, establishing
their connection to the nervous system. These are stories, not
only formal experiments, yet the poetry goes deeper than the
level of the consciousness and immediate perception.
These experiments belong to the great shift that took place,
from the end of the 19th century on, in both science and art,
and which concerned the visualization of invisible registers,
the discovery and mapping of realms below and above the
senses, the arresting of the imperceptible small scenes of large
events, the detection of rays, waves, drops and crystals. With
their cloud chambers, supermicroscopes and particle accelerators, the natural sciences began to render that level of our immediate environment which is beyond human perception, and
which has been the sole province of art. Artists, the traditional
sentinels of visuality responded to this challenge by dismantling, breaking up, abstracting the picture surface, dissolving
the harmony of vision and reality. Since reality or vision could
no longer be unambiguously deﬁned, the new visual forms
adopted, in exchange for the “verisimilitude” of vision, such
central criteria as rhythm, the tempo of the composition, the
animation of the still image, the elicitation of structures. Drilling into the deep structure of matter produced completely new
images. Finding your way in Komoróczky-land requires all your
senses – and they will be overtaxed.
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IN THE TWILIGHT ZONE OF PERCEPTION

BEETHOVEN FIFTY TIMES PER SECOND

Because what can you see in the 2007 video Hunter (Shiva’s Dance)? It consists of 1001 stills, porn images collected
form the internet. Twenty-ﬁve of these are shown in a second,
which makes the thousand images last for forty seconds. For
a sequence of images to be perceived as continuous motion,
the human eye needs twenty-ﬁve a second (this is how many
are projected onto screens) – and they have to be parts of the
same motion, with only minor alterations; the twenty-ﬁve images that can be seen in a second of Komoróczky’s work are
completely diﬀerent – they constitute so much information for
the eyes and the brain that only ﬁve or six of them are actually
processed. Bombarded by the endlessly looped images, the eye
can hardly see them, and perceives instead a rhythmic dance
of patterns. It is dizzying, the eye strains hopelessly to distinguish the images: we cannot see the mad salvo of images, it is
the rhythm that produces the form, turns the apparent chaos
into a uniﬁed structure. This is seeing with eyes that cannot
see.

Dayton Clarence Miller wanted to demonstrate harmonic analysis and synthesis when at the beginning of the 20th century
he turned the photographic portrait of a woman into a line
drawing, which in turn he segmented into 30 parts. Fed into
a sound generator, the segments produced harmonic sound.
The experiment was to serve as the foundation of John Cage’s
1937 lecture “The Future of Music: Credo”, in which he suggested
inscribing images on the optical sound track of a ﬁlm strip, to
prove the direct relationship of visual form and musical sound,
their transformability “without the assistance of intermediary performers”: “280 circles per second on a sound track will
produce one sound, whereas a portrait of Beethoven repeated
50 times per second on a sound track will have not only a different pitch but a diﬀerent sound quality.” The reference to
Beethoven is ironic in this discussion of the absurdity of personal expression – a conviction that was subsequently to inform his thought on music.

In Shooting Days (2005) and When Johnny Goes Marching
Home (2006), a hundred kilos of fruits and vegetables are exploded by shotgun bullets of various speeds. A diﬀerent algorithm had to be written for each speed, to enable the camera to
“see” the shot. The countless images recorded in the course of
a mere millisecond then had to be played back at a speed that
is perceptible: we gain an insight into a time dimension that
is outside the realm of human perception. The task could be
attained with the use of a high-speed digital camera that can
record 20-30,000 frames per second. The ﬁlm is made from
those normally imperceptible scenes when the materials explode and spatter on the impact of the bullets, with the accompaniment of Neil Young’s score for Jim Jarmusch’s Dead Man.
The images evoke a decisive moment in the history of science,
the shock that occurred at the end of the 19th century, when
the notion of objectivity changed. With the birth of photography, a feverish wave of experimentation began in all branches
of science: it became possible to prove that even the simplest
events of the visible world are made up of miniature happenings that are hidden for the human senses. Ernst Mach (and
then several British physicists) used a special photographic
technique to determine whether the shockwaves created by a
projectile can deform the point of the bullet.
Arthur Worthington studied that moment when the drop of a
liquid makes contact with a liquid or solid surface. Initially relying on his own eyes, he drew symmetrical, harmonious illustrations for his publications—only to be shocked when seeing the
ﬁrst photographic evidence. For twenty years, he founded his
morphology on the symmetrical, perfect forms of nature, and
could hardly bear the sight of the unsymmetrical images, randomly generated by an imperfect universe. The beauty of the
images of dripping liquids and ﬂying bullets impresses to this
day: in 1982, physicist Milton Van Dyke published his splendidly presented Album of Fluid Motion, which contains only
black-and-white photos of projectiles, turbulences and waves.
The album became compulsory reading for students of ﬂuid dynamics, thanks in no small part to the beauty of the images, the
aesthetic of ﬂow.
When Komoróczky has the fruits blown apart, under “lab conditions” in a shooting range, and records the destruction in
highly aesthetic black-and-white footage with musical accompaniment, he in eﬀect injects the shock of visual objectivity,
the anti-harmony of subperceptible processes, into artistic rendering.

TELE (Le Samurai), a video Komoróczky made in 2007, is
a sequence of mostly uncut scenes, each a few minutes long,
which he shot in the streets of Berlin with telephoto lenses,
and presents with a musical soundtrack whose rhythm matches
that of the vision. The excavator operator, for instance, pushes
levers in the tempo of the music. There is nothing revolutionary in synchronizing vision and sound – that is what editing is
about. What makes the video extraordinary is that Komoróczky proves there can be almost perfectly matching rhythmic
sequences in a ﬁlm scene and a song – without editing. He listened to thousands of songs to ﬁnd those that correspond to
the motion rhythm of the scenes, sometimes with eerie precision. There is order in randomness.
This is a new form of the harmonic analysis and synthesis between image and sound, a reversal, as it were, of Miller’s and
Cage’s experiments: Komoróczky does not take the graphic
form to produce the sound of the image, but collates musical
sound and rhythm with the image, presenting what is almost
impossible: two random generators producing the same results,
visual and sonic rhythm matching.

ages directly on the sensorimotoric level. According to the hypothesis, which was promulgated in such inﬂuential magazines
as Neuron, uttering or reading a word triggers activity in the
brain that is similar to what occurs when the body part in question is activated: “kick,” “pick” or “lick” are supposed to activate
the corresponding areas in the somatic-sensory part of the cerebral cortex. If these neuronal processes are still the subjects
of heated debates, it is more than likely that words read and/or
uttered evoke images which are directly connected to the somatic-sensory activation of the cerebral cortex.
Schkitz #2 not only takes over and renders the rhythm of the
poem (which has a long tradition from Mallarme through Apollinaire to the Noigrandes group, who were active in Brazil in the
1950s and explored the scientiﬁc foundations of visual poetry,
extending it to non-Anglo-Saxon, non-European literatures),
but also exercises those parts of the brain that cannot be controlled consciously. It announces the escalation of the apocalypse in a hypnotic-neuronal manner – to a beat.
THAT IS
McLuhan’s thesis that the media are the extensions of man’s
sensory organs seems to ﬁnd its proof in the sensory scene
Komoróczky creates from the seeing, hearing and perception
of images, and which includes both the visible and invisible
realms, the transition between visual form and its transformation into sound, the correspondence between the rhythm of
motion sequences and stories and that of musical pieces, or the
burning of a word from a poem into the grey matter.
Poems found, songs sought out, images amassed: a classic
member of his generation, Komoróczky reshuﬄes the cards,
and opens the possibilities of images in the broad sense for the
senses. It is not by chance that the most important exhibition
of his generation was called Sensation.

MOLOCH – THE BEAT OF APOCALYPSE
Rhythm, whether it be musical, which is of central importance
for most of Komoróczky’s works – as in the installation Dr.
Sample / Mr. Shooter (2005), which features the band Gitarre und Schrank; the works Summer Wine (2005) or Cooking with Opera (2006) –, or visual – as on the wallpapers or his
designs for the new Budapest metro line –, gains a new form
in the case of texts, poems. Beyond the correspondence of musical and visual rhythm, Komoróczky reveals and exploits the
visual force of the rhythm of texts, as in his Lullaby (2004) or
The Code: UUUUU (remake, 2007), but nowhere as emphatically and powerfully as in his treatment of a passage from the
second part of Allen Ginsberg’s grand apocalyptic vision, Howl,
which begins thus: “Moloch! Solitude! Filth! Ugliness!” The textual tapestry of Moloch & Son (2005), a wallpaper shown at the
Shopped to Death exhibition of the Berlin Tuteurhaus, the neon
sign of Nightmare of Moloch (2008), and the video Schkitz #2
(2008), recently featured at the opening of a new gallery centre in Berlin, Herbs 2008 (Kunst am Hamburger Bahnhof), by
the Infernoesque Project Gallery, are subtle but all the more
powerful outbursts: “we can hear the moan of the apocalypse,
sung out note by note, in the collective headphones” (Tamás
Szentjóby).
For this too, Komoróczky turns to the deepest registers of human perception: in Schkitz #2 you can see a black surface, while
the poem is read out; whenever “moloch” is uttered, the word
ﬂashes up in white capitals on diﬀerent points of the surface.
One of recent years’ most aggressive debates in cognitive neuroscience concerned the assumption that words produce im-
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Komoróczky Tamás
- a berlini évek Krasznahorkai Kata
Egy üres gyárban felállított labirintus hatalmas vásznakból, az
egyiken egy ﬁlm, aminek nem kellett, hogy Andy Warhol legyen a rendezője, és mégis csak magát a gyárat lehetett látni
órákon keresztül, a többi felületre másodpercenként harminc
diavetítővel össztűz alá vett képek ezrei vetültek, parfümfelhők terjengtek időről időre, ami a szaglóérzékeket irritálta,
elrejtett hangszórókból zajháttér szűrődött keresztül, egy hatalmas, vászonnal bevont keret, amelynek egyik oldalának táncosok teste nyomódott és így a hátoldal „plasztikus falként”, a
tapintóérzékeket irritálta – mindez a mc-luhan-i médiaelmélet
leghíresebb harci kiáltásának parafrázis-címével, The Medium is
the Massage, a média és az érzékek grandiózus happeningjévé
vált New Yorkban az Understanding Media (1964) megjelenése
után három évvel.
A Playboynak adott több mint húsz oldalas interjúban McLuhan
kitér a masszázs-ügyre: egyik legfontosabb tétele a tág értelemben vett médiák érzékiségének határozott és egyértelmű hangsúlyozása. Kétféle teret különböztet meg, egyrészt az akusztikai teret, „aminek nincs közepe és nincs széle” (space that has
no center and no margin), melyet a különböző érzék-szervek
együttes működésével lehet észlelni, és a vizuális teret, ami a
szem „meghosszabbításaként” létrejött szekvenciális zárt tér.
Komoróczky Tamás munkáinak egyik legfontosabb eleme ennek a két térnek, az akusztikainak és a vizuálisnak a legkülönbözőbb mediális műfajokban való ötvözése, összefűzése, és egyben a médiák szenzualizálásával való kísérletezés néha játékos,
ironikus máskor poétikus vagy akár drámai történetekké való
egyesítése, miközben a szem észlelőképességének korlátaira
koncentrálva a vizuális percepció szürkezónájában operál.
Képekkel foglalkozik, de nem csak a vizualitással. Akár tapéta,
akár videó- vagy installáció formájában, de olyan struktúrákat
teremt, melyek az észlelés kiﬁnomultságát forszírozzák, a szem
és a fül ritmusának összhangját mutatják, melyeket közvetlenül az idegrendszerünkkel köt össze. Történetekről, nem csupán formai kísérletekről van szó, de a poézis nem csak a tudat
és közvetlen észlelés szintjéig hatol.
Ezek a kísérletek abba a nagy átrendeződésbe tartoznak, melyek a tudománytörténetben és a művészetben a 19. század
végétől egyaránt bekövetkeztek, és amelynek lényege a nem
látható regiszterek vizualizálása, az érzékek fölötti- és alatti
területek felfedezése és leképezése, a nagy történések láthatatlan kis jeleneteinek befogása, sugarak, hullámok, vízcseppek és
kristályszerkezetek felderítése. A természettudományok robbanásszerű fejlődésével a ködkamrákban, ré-szecskegyorsítókban,
nagyteljesítményű mikroszkópokban a minket körülvevő közvetlen környezet az emberi érzékelésen túli szint leképezését
vette célba, ami addig kizárólag a művészet területe volt. A
vizualitás hagyományos toronyőrei, a művészek erre a kihívásra a képfelületek felbontásával, ízekre szedésével, absztrahálásával, a látvány és realitás közötti harmónia felbontásával vágtak vissza. Az új képi formák központi kritériuma a „valósághű”
látvány (mivel sem a valóságot sem a látványt nem lehetett már
egyértelműen meghatározni) he-lyett a ritmus, a kompozíció
ritmusa, az állókép megmozgatása, a struktúrák, szerkezetek
előhívása lett. Az anyag szerkezetébe való mélyfúrás teljesen
új képeket hozott létre. A Komoróczky-terepen való eligazodáshoz minden érzékszervre szükség van – és még azokat is
túlfeszíti.
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AZ ÉRZÉKELÉS SZÜRKEZÓNÁJÁBAN

BEETHOVEN ÖTVENSZER MÁSODPERCENKÉNT

Mert mi látszik a Hunter (Shiva’s Dance) című, 2007-ben
készült videóból? A munka ezeregy állóképből, az internetről
gyűjtött pornóképekből áll. Egy másodperc alatt huszonöt kép
fut le, így a teljes sorozat, azaz ezer kép negyven másodperc
alatt ér véget. Az emberi érzékelés egy mozdulatot huszonöt
képből állít össze folyamatos mozgássá (így vannak beállítva
a lejátszók is), de ott az egymásután következő állóképek egy
mozdulat részei, apró eltérésekkel, míg itt különböző huszonöt kép van lejátszva egy másodperc alatt, ami olyan sok információ már a szemnek és az agynak, hogy nem képes mindet
feldolgozni, csak körülbelül öt-hat képet egy másodperc alatt.
A negyven másodperces loopokból ritmikus „tánccá” formált
képözön bombázza a szemet, ami viszont nem lát, de egy ritmikus tánccá fűzi össze a képsorokat. A táncba bele lehet szédülni, a szem erőlködik, hogy meg tudja különböztetni az egyes
képeket, de hiába: ezt az őrült képhalmazt nem látjuk, a ritmus
hozza a formát, a látszólagos képkáoszból az egységes struktúrát – ez maga a vakonlátás.

A harmonikus analízis és szintézis demonstrálása foglalkoztatta Dayton Clarence Millert a 20. század elején, mikor egy
női portréfotó körvonalát vonalrajzzá változtatta át, amit 30
egységre szétbontva egy hanggenerátor segítségével harmonikus hangzássá transzformált. Ezt a kísérletet vette alapul John
Cage „The Future of Music: Credo” című, 1937-ben megjelent
cikkében, amikor egy ﬁlm fényhangsávjára (optical sound track)
különböző ábrákat írt, mivel szerinte minden ábra, ami kellően sokszorosítva van, hallhatóvá válik a sound track-en: „egy
Beethoven-portré, ha egy másodpercen belül ötvenszer van
megismételve egy hangsávon, akkor nemcsakhogy egy külön
hangmagasságra tesz szert, de egész más lesz a hangminősége
is.” („a portrait of Beethoven repeated ﬁfty times per second on a
sound track will have not only a diﬀerent pitch but a diﬀerent sound
quality”). Ezzel a vizuális forma és a zenei hangzás közvetlen,
azaz ténylegesen közvetítő nélküli kapcsolatát és transzformálhatóságát bizonyítja. Beethoven portréját választva ehhez
a példához a személyes önkifejezés abszurditását hangsúlyozza
ezzel az ironikus gesztussal – ami a későbbiekben alapvetően
meghatározza a zenéről alkotott elképzeléseit.

A Shooting Days (2005) és a When Johnny Goes Marching
Home (2006) felvételein egy mázsa gyümölcsöt és zöldséget
lőnek szét egy shotgunnal különböző sebességű lőszerrel. Minden sebességre más és más algoritmust kellett írni, hogy egyáltalán „lássa” a lövést a kamera. Ezt a milliszekundum alatt is
rengeteg rögzített képet kell aztán olyan sebességre gyorsítani,
hogy az már érzékelhetővé váljon: így beleláthatunk egy olyan
idősávba, ami az emberi percepció szűkebb tartományán kívül
esik. Olyan high-speed kamerával lehetett ezt megoldani, amely
húsz-harmincezer framet tud digitálisan rögzíteni. Azaz a felvételeken azt a szemmel normális esetben szintén nem észlelhető jelenetet mutatja a ﬁlm, mikor a töltény becsapódásának
pillanatában az anyagok szétrobbannak, szétloccsannak, amit
Neill Young a Dead Man című ﬁlmhez készült zenéje kísér.
A képek a tudománytörténet egy döntő pillanatát idézik fel: a
19. század végén bekövetkező sokkot az objektivitás fogalmának megváltozásával. A fotográﬁa megjelenésével az objektív
világ meghatározását, egyáltalan az objektivitás fogalmának
átrendeződését hozta magával az a kísérleti láz, mely a tudomány minden területét átfonta; be lehetett bizonyítani, hogy a
látható világ legegyszerűbb eseményei olyan apró történésekből állnak össze, melyeket érzékszervekkel nem lehet észlelni.
Ernst Mach (majd ezt követően számos angol ﬁzikus) egy hadifotográfus segítségével a puskagolyó, és az általa keletkezett
légnyomás fotográﬁáját mutatta be annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a légnyomás sérti-e a lövedék csúcsát.
Arthur Worthington különböző folyadékok lecsöppenésének
azt a pillanatát kutatta, mikor a folyadék egy másik folyadékkal
vagy szilárd felülettel érintkezésbe lép. Kezdetben „szemmértékkel” szimmetrikus, harmonikus ábrákat rajzolt, majd mikor
sikerült egy fotókamerával mindezt megismételnie, sokkolta a
keletkezett képek szabálytalansága és formátlansága – a tökéletlen természet szimmetriamentes képei, melyeket a véletlen
generált, elviselhetetlenek voltak számára. Worthington húsz
éven keresztül a szimmetrikus, tökéletes természeti formákat
tekintette morfológiája legfontosabb elemének, számos publikációja egyikében sem közölt egyetlen asszimetrikus cseppképet sem. A csepp- és lőtt képek szépsége mai napig meghatározó: 1982-ben a ﬁzikus Milton Van Dyke Album of Fluid Motion
címmel kiadott egy díszes albumot, amiben kizárólag feketefehér felvételeken töltények, lövedékek, turbulenciák és hullámok képeit közölte. Dyke albuma kötelező irodalommá vált az
áramlás-ﬁzika területén, amihez a képekben rejlő szépség, az
áramlás esztétikája nagyban hozzájárult.
Mikor Komoróczky egy „laborszituációban”, egy lövöldében,
szétlöveti a gyümölcsöket, és a rombolást esztetizált lassú fekete-fehér képekkel és zenével kíséri, akkor lényegében berobbantja a vizuális objektivitás sokkját, az érzékelésen túli folyamatok anti-harmóniáját a művészi leképezésbe.

Komoróczky TELE (Le Samurai) (2007) című videója a berlini
utcákon teleobjektívvel felvett pár perces, legtöbbször vágatlan
jelenetek egymás után sorolásából áll – részben; például a munkagép vezető látszólag a jelenethez illesztett zene ritmusában
fordítja el a karokat és irányítja a gépet. A szenzáció az, hogy
számok ezreit végighallgatva Komoróczky megtalálta azokat,
melyek az adott jelenet mozgásritmusának néhol félelmetes
precizitással megfelelnek. Zene és ﬁlm ritmusának összeegyeztetése nem is lenne semmi különös, mert mi sem lenne egyszerűbb, mint zenét képhez illeszteni. Komoróczky itt viszont azt
mutatja meg, hogy vágás nélkül is léteznek egymásnak szinte
tökéletesen megfeleltethető ritmussorok egy tetszőlegesen kiválasztott képsor és egy szám között. A véletlenben rend van.
A kép és a hang közötti harmonikus analízis és szintézis egy
új formában jelentkezik, mintegy megfordítva a milleri és
cage-i kísérleteket: nem a graﬁkai formát veszi alapul a kép
hangzásának előhívására, hanem a zenei hangzást és ritmust
csoportosítja a képhez, bemutatja a szinte lehetetlent: ahogy
két véletlengenerátor ugyanazt az eredményt hozza, és összeilleszthetővé teszi a vizuális és szonikus ritmust.

felületet látunk és a versrészletet halljuk – mikor elhangzik a
„moloch” szó, abban a pillanatban a fekete felület különböző
pontjain fehér nagybetűkkel villan fel a MOLOCH-felirat.
A legutóbbi évek egyik legagresszívabb vitája a kognitív
neurotudományok terén abból az alapfeltevésből indult ki,
hogy a szavak jelentése közvetlenül a szenzomotorikus szinten képeket produkál. Ez a hipotézis, amit az olyan befolyásos folyóiratok, mint a Neuron is közöl, azt tételezi fel, hogy
egy szó kimondása vagy elolvasása hasonló agyi aktivitást vált
ki, mintha az érintett testrészt aktiválnánk: így például az angol „kick”, „pick” vagy „lick” szavak a szomatikus-szenzorikus
szürkeállomány ezzel korreszpondáló helyét aktiválnák angol
anyanyelvű közegben. Ha ezek a neuronális folyamatok még
heves vita tárgyai is, több, mint valószínű, hogy az olvasott és/
vagy kimondott szavak képeket váltanak ki, melyek közvetlen
kapcsolatban vannak az agy szürkeállományának szomatikusszenzorikus aktiválásával.
A Schkitz #2 -videó nemcsak a vers ritmusát veszi át és képezi
le (aminek nagy hagyománya van Mallarmé-től Apollinaire-en
át az 50’es években aktív brazíliai Noigrandes-csoportig, akik a
vizuális költészet tudományos alapjaival is foglalkoztak kiterjesztve azt a nem-anglo-europai kultúrkörre is), hanem az agy
tudattal nem kontrolálható regisztereit mozgatja meg. Hipnotikus-neuronális úton üzeni az apokalipszis kiteljesedését
- ütemre.
AZAZ
Az a mc luhani-i tézis, miszerint a médiák az ember meghoszszabbított érzékszervei, beigazolódni látszik a kép-látás, a
kép-hallás és a kép-érzékelés komoróczky-féle érzék-színterén,
melybe beletartozik a szem számára érzékelhető- és nem érzékelhető tartomány, az átjárás a vizuális forma és annak hanggá
transzformálása, mozgássorok, történetek ritmusának zenei
darabokkal való egyeztetése, vagy egy vers szavának beleégetése a szürkeállományba.
Talált versek, keresett számok, halmozott képek: Komoróczky
generációjának klasszikus tagjaként újrakeveri a kártyákat és
a legtágabb értelemben vett képekben rejlő új lehetőségeket
megnyitja az érzékek számára – nemhiába hívják ennek a generációnak legnagyobb horderejű kiállítását „Sensation”-nek.

MOLOCH – AZ APOKALIPSZIS ÜTEME
A ritmus, legyen az a legtöbb Komoróczky-munkában központi
jelentőségű zenei (így pl. a Dr.Sample / Mr.Shooter (2005)
installációban a Gitarre und Schrank együttessel, a Summer
Wine (2005), vagy a Főzés Operettel (2006) című munkákban), vagy vizuális ritmus, (mint a tapétákon vagy a budapesti
4-es metróhoz készült terveken) egy új formában jelentkezik
szövegek, versek esetében: a zenei és a képi ritmus összeegyeztetésén túl a szövegek ritmusának képi erejét használja és deríti fel Komoróczky például a Lullaby (2004) vagy A kód neve:
UUUUU (remake verzió, 2007) című munkákban – , de sehol
nem olyan erővel és nyomatékkal, mint Allen Ginsberg grandiózus apokalipszis-víziójának , az „Üvöltés” második részének,
„Moloch! Magány! Szenny! Rútság!” kezdetű passzázsának feldolgozásával. A Moloch & Son tapéta (2005) szövegszőnyege
a „Shopped to Death” című kiállításon a berlini Tuteurhausban
szerepelt, vagy a Nightmare of Moloch (2008) neonfelirata és
a Schkitz #2 című videó (2008), mely legutóbb egy új berlini
galériaközpont megnyitóján Herbs 2008 (Kunst am Hamburger
Bahnhof) az Infernoesque Projekt Galéria programjában szerepelt, ﬁnom, de hatásában annál erőteljesebb kirohanás: „a
világvége nyüszítését mintegy szolmizálva halljuk a kollektív
fejhallgatóban.” (Szentjóby Tamás)
Komoróczky ehhez szintén az emberi érzékelés legmélyebb
regisztereit kapcsolja be: a Schkitz #2 -videóban egy fekete
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Home for lost ideas
In the Pliocene epoch (about 2 million years ago) the Pannonian Plain - roughly the present-day Hungary – was
under the surface of the Pannonian Sea, as the fossils of sea creatures and other geological remains tell us. This land
has lost its previous character, it’s face has changed, and that period is now hidden deep in nature’s memory.
The “Magyars” came to this land a thousand years ago from the steppes of Asia, but from where exactly, nobody
knows for sure. Neither genetics nor linguistic research was able to identify the place of origin of the Hungarians,
and the origin-myths are similar to those of other steppe tribes that migrated westward. This memory has also
been lost in history.
The “Magyars” gained foothold in the Carpathian Basin, integrated into European hierarchies, and adopted the
lifestyle of the continent. But they have no collective maritime memories, there is no trace of any relation of this
Great Water. A new lost identity...
Thought experiment:
Reﬁll the Pannonian Plain with water, leaving only the mountains visible, like during the Deluge. Everyone would
be forced to move to the mountains. The regions would be isolated islands, each with its own specialization, resulting in economic and cultural rivalry. Opening the salt mines would assure the salinity of the water, and sea life
would reclaim the Pannonian Plain.Fishing and shipbuilding would replace traditional agricultural professions, offering fresh perspectives. Eating habits would change. On the national holiday, the traditional ﬁve-horse driving of
the wild men of the Puszta would turn into a ﬁve-dolphin ride of brave ﬁshermen. The national anthem would ask
for “good winds...”, and the national ﬂag would feature a new symbol of water. The National Sea Post would issue
new series of stamps, and so on...

Az elveszett ötletek otthona
Mintegy kétmillió éve, a pliocén korban a Pannon-síkságot (nagyjából a mai Magyarország területe) a Pannon
Tenger borította, ahogy arról tengeri lények kövületei és más földtani maradványok tanúskodnak. A terület elvezszítette korábbi jellegét, arca megváltozott, és az az idő a természet emlékei mélyén rejtőzik.
A magyarok ezer évvel ezelőtt érkeztek erre a tájra Ázsia sztyeppéiről, de senki sem tudja, pontosan honnan. Sem
genetikai, sem nyelvészeti kutatások nem tudták azonosítani a magyarság őshazáját, az eredetmítoszok pedig megegyeznek más nyugatra vándorló sztyeppei törzsekéivel.
Ez az emlék is elveszett a történelemben.
A magyarok gyökeret eresztettek a Kárpát-medencében, integrálódtak az európai hierarchiákba, és felvették a kontinens életmódját is. De nincsenek kollektív tengeri emlékeik, és nincs közük ehhez a Nagy Vízhez. Új elveszett
azonosság...
Gondolatkísérlet:
Töltsük fel vízzel a Pannon-síkságot, hogy csak a hegyek látszódjanak, úgy, mint az Özönvíz idején. Mindenki felkényszerülne a hegyek közé. A tájegységek elszigetelt szigetekké válnának, mindegyik egyedi jellegzetességekkel,
gazdasági és kulturális versengést eredményezve. A sóbányák megnyitásával a víz is sóssá válna, és ismét a tengeri
élet uralná a Pannon-síkságot. A halászat és a hajóépítés lépnének a hagyományos mezőgazdasági foglalkozások
helyére, új perspektívákat kínálva. Az étkezési szokások is megváltoznának. Augusztus 20-án a puszta vad népének
hagyományos puszta-ötöse helyett a bátor halászok delﬁn-ötösében gyönyörködhetnénk. A Himnusz is “jó szelet”
kérne, a zászlón pedig a tenger új szimbóluma is megjelenne. A Magyar Tengeri Posta új bélyegsorozatokat adna
ki, s így tovább...
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When Johnny Goes Marching Home, video, 30 min, 2006

When Johnny Goes Marching Home

The footage of When Johnny Goes Marching Home was recorded with a special high-speed camera (20,000 frames/sec). The video shows fruits and vegetables in
the moments when they explode on the impact of bullets, with musical accompaniment from Neil Young’s score for Jim Jarmush’s ﬁlm Dead Man. (Hence the ﬁrst
name in the title: the lead role was played by Johnny Depp). Thanks to the technology used, we can observe micro-events normally hidden from the human eye; the
slowed-down, somewhat oﬀ-focus black-and-white footage thus reminds the viewer of ones that look similar but were made in diﬀerent media: deep under the sea
or on the Moon.
/ Hajnalka Somogyi /

When Johnny Goes Marching Home felvételeit speciális „high-speed” (másodpercenként húszezer képet rögzítő) videokamera rögzítette. A videón, amelyet Neil
Young a Dead Man című Jarmus ﬁlmhez készített zenéje kísér (innen a keresztnév a címben, a ﬁlm főszereplőjétől, Johnny Depptől kölcsönözve), különböző
gyümölcsöket és zöldségeket látunk azokban a pillanatokban, amikor egy töltény becsapódását követően ezer darabra robbannak szét. Az alkalmazott technikának
köszönhetően tehát az emberi szem számára érzékelhetetlen mikro-eseményeket ﬁgyelhetünk meg; a kissé életlen, lassított fekete fehér képsorok így a nézőben
olyan látványokat idéznek fel, amelyek hasonlóak, de más közegben készültek: mélytengeri vagy a Holdon készült felvételeket.
/Somogyi Hajnalka/
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csillag!

Summer Wine
Summer Wine, video, 5 min, 2005
in “Memo” exhibition, acb Gallery, Budapest, Hungary

Shooting Days
High-speed camera videostills from Shooting Days video, 4 min, 2005
in collaboration with Thor Eldon (musician)
LOUD & CLEAR TOO, international videoproject, Ludwig Múzeum,
Budapest, Ludwig Museum, Köln, 2005
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Star Towers
Focus Istanbul

videoinstallation in “Focus Istanbul” exhibition,
Martin Gropius Bau, Berlin
furnitures, 6 monitors, neon-lights, UV light, plastic, sound,
500 x 250 x 300 cm
2005
(with: Hajnal Németh)

Moloch & Son

It is impossible not to see the correspondence
between the Tower of Babel and the platform
that declares the chaotic linguistic denominator a
second as a result and set, bettered by the splendid
deﬁance of the shared structure. From above, a sea
of peoples is seen passing under the neon star of
the uniﬁcation press conference.
/ John Ruﬄe /

Nem lehet nem látni azt a párhuzamot a Bábel tornya és az
emelvény között, mely a kaotikus nyelvi nevezőt mint eredményt és készletet másodikként hozza ki a közös építmény
nagyszerű dacával szemben. Népek tengere látszik vonulni
fentről az egyesítő sajtóreferencia neonfényű csillagja alatt.
/ John Ruﬄe /
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wallpaper, 20 m2
Shopped to Death exhibition, Tuteurhaus, Berlin
2005

csillag!
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Dr. Sample & Mr. Shooter

Gitarre und Schrank band

Mr. Shooter is kind of an real-time experimental
videomix based on an occasional concert of the group
called Gitarre und Schrank.

Dr. Sample & Mr. Shooter, 2 videoinstallations, wallpaper,

Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2005

The big bang – the essential feature of the archetypal pop
topos is the timing of novelty, the moment when the hit
song starts humming the listener, and not when it is no. 1
on the chart, on the way to becoming an evergreen.
/ Hans Krause /

I planned on recording the concert just 3 days ahead of
the exhibition. The environment of the performance
(a background covered by selfmade wallpaper) will
take part in the installation of the exhibition later.
The images used in the videomix were shot earlier using a highspeed camera at a Budapest sports club. In
the video, diﬀerent kinds of fruits are shot by diﬀerent kinds of guns.
/ K.T. /
A Mr. Shooter egyfajta valós idejű kísérleti videómix
amely a “Gitarre und Schrank” nevű együttes egy alkalmi koncertjére épül.
A koncertet a kiállítást megelőzően mindössze 3 nappal akartam felvenni. A performance környezete (saját
készítésű tapétával borított háttér) később szerepet
kapott a kiállítás installációjában.

A nagy durranás – az archetipikus pop toposz lényegi
eleme az újszerűség időzítése –azaz a pillanat amikor a
sláger dudolni kezdi a hallgatót, és nem mikor No.1 a
radiós listán, úton az örökzölddé válás felé.
/ Hans Krause /
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A videómixhez használt képeket korábban nagy sebességű kamerával vettem fel Budapesten egy sportklubban. a videón különböző gyümölcsöket lőnek szét
többféle fegyverrel.
/ K.T. /
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The dramaturgy of chance is now
really at work here: above the force of
improvisation, the psychology
of human experiences, the power
of the passive eye and the world of
reality shows. The subjects freeze into
a co-creator before the social control of
publicity, but only the director
winks from behind the scenes of the
gladiator qualifying series.
/ Juan Cabrillo /

Itt valóban a véletlen dramaturgiája diktál: az improvizáció ereje,
az emberkísérletek pszichológiája,
a passzív szem hatalma és a reality show-k világa fölött. Az alanyok társalkotóvá merevednek a
látványosság társadalmi kontrollja
előtt, de csak a rendező kacsint ki a
gladiátorselejtező diszletei mögül.
/ Juan Cabrillo /

Dr. Sample, video, 25 min, 2004
The titles of the 7 diﬀerent situations:
(Face - shake, Dandruﬀ, The voice of
the wilderness, Opening, Chase and
wasps, Rats in the drainpipe, Distended hole)
An unexpected situation was created in the
casting studio for 30 people selected for
a ‘bank advertisement’. The participants
were instructed to perform identical roles,
which then revealed the diﬀerences of their
characters. Those undertaking to perform
have a strong desire to show themselves,
regardless of their age, sex or profession.
The excitement of performing is so strong
that it helps overcome timidness.
/ T. K. /

Dr. Sample

Dr. Sample, videó, 25 perc, 2004
A 7 különböző helyzet címe:
(Arcrázás, Korpa, A vadon hangja, Nyílás, Üldözés és darazsak, Patkányok az
esőcsatornában, Kitágult üreg)
A szereposztó-stúdióban a “banki reklámra”
kiválasztott 30 ember számára váratlan
helyzetet teremtettünk. A résztvevőket
ugyanazon szerep eljátszására kértük
fel, amely felszínre hozta személyiségük
különbségeit. A szerepre vállalkozók erősen hajlamosak arra, hogy megmutassák
önmagukat koruktól, nemüktől és foglalkozásuktól függetlenül. Az önmegmutatkozás
izgalma annyira nagy, hogy segít átlendülni
a félénkségen.
/ K. T. /
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God Speed, installation, texts on diﬀerent car-body elements

Kafka on a car cemetery
© Rob Savelberg 2004

What should I think?
,,Do you want to take part in a small documentary about you between
crashed cars?’’,
Tamas asked me.
I replied: ,,Sure, but what exactly do you want to ﬁlm?’’
,,That doesn’t matter Rob. It is about you in a surfseat’’, Tamas answered.
I didn’t understand a thing. Why did Tamas want to ﬁlm me? What did he
want to ﬁlm and was there any concept? The only thing he asked me was
to improvise.
Somewhere in a deserted no go area in East-Berlin: The owner of the carcemetery didn’t had a clue what these foreign artists really wanted, but
he hadn’t anything against it. Between the crashed cars, nothing could be
damaged anyway, he must have thought.
During the grey day, the customers of the car-cemetery were overwhelmed by the acts of a strange person in some black wetsuit with a
giant ,,R’’ on his breast, jumping from car to car, rapping with pitbulls,
crying, crashing, playing air guitarre or reciting jazz poems with a pink
umbrella to an uncertain public.
It was a very strange, almost bizarre site, between electricity masts,
deserted industrial companies and the small commercial car business.
To performe in the middle of nowhere, as a ﬂying dutch man, carefully
watched by three ungarian cameramen and fotographers and with just a
wild card or better said: a card blanche to show the least expected.
Kafka on a car cemetery. What happened here was totally absurd, unreal,
unpredictabel, unguarded, undirected and unexpected. All human emotions joined each other during the three hours of the performance: athletic acrobatic acts, laughing like Monty Python, crying like a kid, raging
like in Raging Bull, shadowboxing, fucking the back of a red japanese car
(ultimative act of carfuck), playing the bonvivant und the dandy, reciting
texts from the famous Rotterdam Jules Deelder, jumping on cars on the
sound of Ice T’s Bodycount.
In normal daily life people normally act very adapted. Here with Kafka
on the car cemetery everything was possible: Sex & violence, innocence &
intelligence all mixed up to an ecclectic, excentric, extravert, excessive and
exciting Gesamtkunstwerk. Enjoy the result.
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CARFUCK
One, two, three
Yeah!
Let’s do the carfuck!
You have to give a little instructions to do a little carfuck,
don’t we?
Can you show me this Meisterjäger. Maybe we can do a little
carfuck with this Meisterjäger. We are going to check it out.
Allright, this destroyed car is even better. Yeah,
Hola! This is a good book.
Ha! Okay! Okay.
Auspuff.
Can we do it?
I think we can do it.
Ah, this is a carfuck, could it be?
This one?
We do another carfuck.
Where are you?
Ah. Okay.
We people like our car so much.
We love them more than we love our children and our women.
And what do we do with our children and our women?
We fuck them.
This is not very good, but this is how it goes; in Belgium, with
Marc Dutroux and all this guys. But a little bit more, in fact,
we like to fuck our cars. I am going to show you how.
Okay? Okay? Big Rob, small Rob. Big rob. Small Rob. We have
to do some car fuck.
Okay. Carfuck. We go fucky fucky. Go carfuck.
Everybody loves to do their carfuck. Oh yeah! Oh yeah!
Okay. Come on: a little bit more carfuck. I need to have some
gasoline. Gasoline! Here it is. We have a little carfuck. Fucky
fucky. We have to do the carfuck! Maybe we have to…
- ,,Stop!’’
Give us some carfuck! Like everybody we love our cars. This
is Germany! More cars! Even more. Okay! Okidoki! Come
on! Come on! Ho! Holaholahola. Großer Carfuck. Everybody
loves to do their car… You’re so beautiful. Look at this! So
much metal and glass! We are rolling and living in our little
Zivilpanzer. You know: this is a Panzer! Rhythm, give me some
dancer. And a carfuck. Okay. Come on. Please don’t stop! Okay,
okay. Yeah! Hola: this is my lady in red. Come on, shake it
baby, shake it, shake it! Lady in red: shake it, shake it! Hupsakee, one, two, three. Ah yeah!
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LULLABY
THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT
/lyrics by The Smiths/
Take me home tonight
where there’s music and there’s people
who are young and alive
driving in your car
I never never want to go home
because I haven’t got one anymore
Take me home tonight
because I want to see people
and I want to see life
driving in your car
oh please don’t drop me home
because it’s not my home, it’s their home
and I’m welcome no more
And if a double-decker bus
crashes in to us
to die by your side
is such a heavenly way to die
and if a ten ton truck
kills the both of us
to die by your side
well the pleasure, the privilege is mine

UBUL, Inheritance, concrete, 80 cm,
Herbs 2008 (Kunst am Hamburger Bahnhof)
Infernoesque, Berlin

Take me home tonight
take me anywhere, I don’t care
I don’t care, I don’t care
and in the darkened underpass
I thought Oh God, my chance has come at last
but then a strange fear gripped me
and I just couldn’t ask
Take me home tonight
oh take me anywhere, I don’t care
I don’t care, I don’t care
driving in your car
I never never want to go home
because I haven’t got one
no, I haven’t got one

*

How to watch a video?
János Sugár
Video provides the simplest means to
show how visual artists think diﬀerently
about motion picture.

And if a double-decker bus
crashes in to us
to die by your side
is such a heavenly way to die
and if a ten ton truck
kills the both of us
to die by your side
well the pleasure, the privilege is mine
There is a light that never goes out
There is a light that never goes out
There is a light that never goes out
There is a light that never goes out
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Lullaby, video, 4 min, 2004

*Az idézet Geert Lovink Sugár Jánossal készített interjújából való, mely a Convergence negyedévi folyóirat (ISSN
1354-8565) 1998-as nyári számában jelent meg Intermedia: The Dirty Digital Bauhaus címmel. Az interjú 2004-ben,
Geert Lovink Uncanny Networks, In Dialogue with the Virtual Intelligentia című kötetében (MIT Press, ISBN-10: 0262-62187-8) is megjelent Intermedia: The Digital Bauhaus címmel, ahol a dirty szót a szerkesztők kicenzúrázták.
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Delusion or The Jump of The Lioness, 5 min
Ghost, Spirit or Demon, 2 min
Schkitz #2, 5 min
Cloud Chamber (Samples of Fluctuation), 26 min
The Name of the Code : UUUUU, (remake), 7 min
Hunter (Shiva’s Dance), 3 min
TELE (Le Samurai), 72 min
Cooking - Operetta, TV series, 4 x 15 min
When Johnny Goes Marching Home, 30 min
Summer Wine, 6 min
Shooting Days, 4 min
Mr.Shooter, videomix, cca.:1 hour
ROB (godspeed), 19 min
Lullaby, 3 min
Dr.Sample, 25 min
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