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Komoróczky Tamás
műveiről

On Tamás Komoróczky’s
works

Eljátszhatnánk a gondolattal,
hogy Komoróczky Tamás
egyik korábbi kulcs-fogalma, az „alibi” köré rendezzük
2010 ‒ de nyomokban már
legalább 2008 ‒ óta tartó több
kiállításon átívelő mű-ciklusát.
Az értelmezői helyzet, valamint a művek íve, és az ezekből
kialakuló rendszerek komplexitása azonban mást kíván.
Még akkor is, ha ott pulzál a
kicsit punkos ihletettségű, de
egzisztencialista vetületeiben
elmélyített Komoróczky-féle
„alibi” fogalom a háttérben, ami lételméleti síkon is
értelmezhető, hiszen minden
létező és nemcsak műtárgy
létére alibiként tekint. De ezen
új ciklusában a művész egy új
elméleti keretet (nyomaiban
talán salgóra emlékeztető),
tároló-szerkezetet, rendszert
épített a memetika pszeudotudományágának és az arra
történő folyamatos utalásainak
segítségével. Így biztosan nem
tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy Komoróczky minimum 2011 óta saját memetikai
korszakába lépett.

One might play with the
idea of arranging Tamás
Komorócky’s work cycle,
overarching several exhibitions from 2010 – and from at
least 2008 in traces – around
“alibi”, a former key concept
of his. However, the situation
of the interpreter, the arch of
the works, as well as the complexity of the systems they
make up demands otherwise.
Even if Komoróczky’s concept
of “alibi”, which takes some
inspiration from punk, but is
deepened in its existentialist aspects and can also be
interpreted on an ontological
platform, is pulsating somewhere in the background, as
he sees the existence of all
beings, and not just works
of art, as an alibi. However,
in this new cycle the artist
has built a new theoretic
framework, a storage structure (perhaps reminiscent of
warehouse racks in traces), a
system, with the help of the
pseudo-science of memetics
and through his continuous
references to it. In this way,
we certainly are not hugely mistaken if we state that

A művész által félig-meddig kisajátított memetikai
módszertan és annak alkalmazása is rávilágít arra, hogy
Komoróczky valójában menynyire tudatos és rendszerelvű
művész (vagyis manapság
egyre kevésbé alibista), aki
ugyan nem a tudomány indexálásának egzaktságával operál,
de valójában egy teoretikusan, de ami még fontosabb:
vizuálisan rendkívül koherens
univerzumot hozott létre.
A kiállításain megtapasztalható totális művészeti helyzetet Komoróczky elképesztő
formaérzékenységével képes
előidézni, avval, hogy esztétikai formarendszereket tud
konstruálni gondolataiból és
ötleteiből. Komoróczky sok
más kortársához hasonlóan
mégsem bocsátkozik értekezésekbe, ilyen módon nem
didaktikus ihletettségből
táplálkozó művész, hanem
olyan alkotó, aki abban leli
örömét, hogy inspiráló labirintusokat hoz létre, idéz
elő műveivel. Vagyis inkább
lehetőségeket kínál látogatói
számára, nem pedig elmagyaráz, és meggyőzni sem feltétlenül akar saját (vélt) igazáról.
Komoróczky audio-vizuális
alapokon is nyugvó totális
művészete, vizuálisan hipnotikus, szonárisan pedig őrjítő.
Az meg egészen bizonyos,
hogy a Komoróczky-művek
olyan totális rendszert
képeznek, amelyben ideái
különféle médiumokban és
formában öltenek testet, és
hogy mediális expanziójuk

Komoróczky has entered his
own memetic period since at
least 2011.
The memetic methodology,
which the artist has monopolized to a certain degree, and
its application also highlight
how conscious and systematic an artist Komoróczky
really is (that is, less of an
alibi artist these days), as
he, though not working with
the exactness of scientific indexing, still created a
universe that is theoretically, and more importantly,
visually extremely coherent.
Komoróczky can create the
total work of art situation that
we experience at his exhibitons with his fascinating
sensitivity to form, by being
able to construct systems
of esthetic form from his
thoughts and ideas. However,
unlike many of his contemporaries, Komoróczky does
not engage in discussions, he
is not an artist who harbors
didactic inspirations, but one
who indulges in creating and
evoking inspiring labirynths
with his works. In this way,
he offers opportunities for his
visitors rather than explains,
and he does not necessarily
aim to persuade them of his
own (perceived) truth.
Komoróczky’s total work
of art, which also rests on
audio-visual bases, has hypnotic visuals and maddening
sound. It is certainly true that
Komoróczky’s works comprise a total system in which

Minden eszik, minden megétetik
Trafó Galéria, Budapest, 2012

Everything eats, everything is eaten
Trafó Gallery, Budapest, 2012

Oltalom Menhely, Új, Most más!
installáció, Mű-terem Galéria, Budapest, 1994
Protection, Asylum, New, Now It's Better!
installation, Mű-terem Gallery, Budapest,
1994

A múzeum fantomja
Vasarely Múzeum, Pécs, 2008
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The Phantom of the Museum
Vasarely Museum, Pécs, 2008

minden érzékszervet stimulál.
Komoróczky művészete
azonban nemcsak az érzékeket
hajtja az igájába, de magába
is foglal, inkorporál olyan
gyakorlatokat, műfajokat,
mint amilyen a divat, a rajz,
kollázs, assemblage, a minimalista plasztika, haiku vagy
a neon-művészet. Fontos
hangsúlyozni továbbá, hogy
ezen elemek, modulok minden
esetben organikus egységet
hoznak létre, és egy alapvetően
a mellérendelésen alapuló
szerkezetbe illeszkednek bele,
amelyeknek egyenrangú elemei
a fénymásolatok, ételek, múzeumi tárgyak, videók, hangok.
Nem túlzás tehát azt állítanunk ennek fényében, hogy
Komoróczkyt joggal tekinthetjük kiállításai, és nemcsak
egyes művei szerzőjének. Más
produkciós fogalom-hálóval
élve valójában tekinthetjük a
művészt saját maga pszichedelikus és skizofrén démoni
kurátorának is. Már csak azért
is, mert ha pontosan megfigyeljük, Komoróczky voltaképpen environmenteket teremt
legalább 2010 óta minden
önálló kiállításán. Ezekből az
utóbbi kiállítási évfolyamaiból,
eszközeit és méreteit tekintve
mindenképpen kiemelkedik
a Szökési Kísérlet a Kiscelli
Múzeumból, valamint a Minden eszik, minden megétetik a
Trafó Galériából. (Az environmentet, mint egy pszichedelikus tárgy-archeológiai vagy
tárgy-antropológiai gondolatot,
azonban már a 2008-as
A Múzeum fantomja kiállítása
kapcsán elkezdte kibontani.)

his ideas manifest in various
media, and that their mediatic expansion stimulates all
the senses. However, Komoróczky’s art does not only
exercise tyranny over the
senses: it also incorporates,
engulfs practises and genres
like fashion, drawing, collage, assemblage, minimalist
sculpture, haiku or neon art.
Furthermore, it is important
to stress that these elements
or modules always create an
organic unit, and fit into a
system that basically rests
on juxtaposition, comprising
elements of equal rank like
xerox copies, foods, museum
objects, videos, sounds. In
this light, it seems justified
to claim that Komoróczky is
the author of his exhibitions,
and not just his individual
works. To use another concept of production, we can in
fact consider the artist his
own psychedelic and schyzophrenic demonic curator. All
the more so as upon closer
look, Komoróczky has been
creating environments since
at least 2010 in each of his
solo exhibitions. Escape
Attempt in the Kiscelli Museum and Everything Eats
Everything is Eaten in Trafó
Gallery are definitely outstanding from his latest exhibition years, as regards their
tools and sizes. (While he had
already started to unfold the
environment as a psychedelic object archeological or
object anthropological idea
in connection with his 2008
exhibition The Phantom of

Erről az environmentről el kell
mondani továbbá, hogy ez egy
olyan közeget, teret formáz, illetve tételez, amelyet a művész
teljes mértékben kisajátít, saját
képére formál, és egy olyan
elméleti konstrukciót hoz
létre általa, amelyben a maga
szabályai maradéktalanul és
megkérdőjelezhetetlenül
érvényesek. (Csendben teszem
hozzá: ez valójában egy rendkívül bátor lépés egy olyan
korban, ami a dokumentarista
esztétika jegyében, az utóbbi
években mintha kicsit elfelejtett volna a galériatérben, mint
kiállítótérben gondolkodni,
hiszen azt önkéntelenül is
csak moziként, irodaként, vagy
bíróságként tudta definiálni.)
Komoróczky ehhez képest
esztétikai experimentáriumával
mégiscsak klasszikus értelemben vett vizualitással operál, és
olyan kérdéseket is feszeget,
mint, hogy mit jelent ma egy
szimbólum vagy lehetséges-e
egyáltalán vizuális szimbólumot létrehozni, és amennyiben
igen, annak vizuális rétegei
miként válnak kortárs magas-,
és pop-kultúránk részeivé.
Failed Symbol című neon-felirata sok szempontból a ciklus
egyik fő-, és kulcs-műve, mely
a Kiscelli Múzeum egykori
templom-terében öltött
tökéletes formát. És ott is vált
igazán érthetővé általa, hogy
Komoróczky magasművészeti kérdésekkel foglalkozó
képzőművészete, mennyire
ikonikus és ironikus is egyaránt, hiszen egy áthúzott,
vagyis elrontott feliratot

The Museum.) Another thing
we should note about this
environment is that it forms
or postulates a medium that
is completely monopolized
by the artist, who creates it
in his own image, thereby
generating a theoretic construct in which his own rules
are effective, absolutely and
unquestionably. (I silently
add that this is in fact a very
courageous step in an age in
which, in the name of documentarist esthetics, the art
scene has nearly forgotten to
see the gallery space as an
exhibition space, sponateously tending to define it as a
cinema, an office or a courtyard.) Komoróczky in turn
still operates with visuality
in a classical sense in his
esthetic experimentary, and
tackles questions like what
does a symbol mean today. Is
it possible to create a visual
symbol at all, and if yes, how
do its visual layers become
part of our contemporary high
and pop culture?
His neon sign entitled Failed
Symbol is a major and key
work of the cycle in many
respects, having assumed its
perfect shape in the one-time
church space of the Kiscelli
Museum. That is also where
it became clear how iconic
and ironic Komoróczky’s fine
art really is in dealing with
questions of high art: he put
a crossed out, that is, a spoilt
word on the pedestal, that
is, on top of a construction
scaffolding. In this way, he

Failed Symbol
neon-installáció, MODEM, Debrecen, 2011
Failed Symbol
neoninstallation, MODEM, Debrecen, 2011

emel piedesztálra: egy építési állványzat tetejére. Vagyis
nemcsak át, de alá is húzza azt,
hogy a kortárs képzőművészet
nem tud klasszikus módon
új univerzális jelentőségű
szimbólummá válni, csak
többszörös kikacsintás révén
képes a maga vizuális lehengerlőségével korábbi művészeti formák, illetve fogalmak
helyébe lépni.
Az első fontos tézis, amit
Komoróczky nyomán is
megérthetünk, az, hogy a
kortárs képzőművészet 2013ban már mennyire nem egy
elefántcsonttoronyba zárt
forma. És hogy valójában a
közvetítése, terjesztése, terjedése mennyire integrálódott
egy általános képfolyamba,
aminek logikája akár a vírusokéhoz is hasonlítható. Az
erős, effektív képek gazdatestről, gazdatestre szörfölnek.
Fontos kitérni még arra is,
hogy a kortárs képzőművészet
„kép” fogalmának hibridizálódása révén, mennyi más formában és formátumban oldódott
már fel és desztillálódott
újra. Komoróczky pedig ezt a
totalitást emeli, illetve hozza
vissza ismét a kiállítóterekbe
kiállításaival.

Failed Symbol
neon-installáció, MODEM, Debrecen, 2011
Failed Symbol
neoninstallation, MODEM, Debrecen, 2011

Proto (Bone Wars)
videó, 6 perc, 2010
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Proto (Bone Wars)
video, 6 min, 2010

A művész avval, hogy nemcsak
kultúránk képeit, hanem a
műveit is újrarendezi ‒ miként
A csontok konstellációja című
videójában szereplő faragott
csontjait később szoborként
is kiállítja ‒, a már emlegetett
memetika kultúrára applikált
virológiáját veszi alapul.

not only crosses out, but also
underlines that contemporary fine art is not able to
become a symbol of universal
significance in the classical
way, but is only able to take
the place of former art forms
and concepts with its own
visual enthralment by way of
repeated winks of complicity.
The first important thesis
that we can also understand
through Komoróczky’s work
is that contemporary art
in 2013 is no longer a form
locked up in an ivory tower.
And how much its mediation,
dissemination and spread
has in fact got integrated in a
general flow of images, by a
logic which might be comparable to that of viruses. The
strong, effective images surf
from one host body to the
next. Another important thing
to mention is that by the hybridization of the concept of
“image” in contemporary art,
it has dissolved and distilled
again in so many other forms.
It is this totality that Komoróczky lifts or shifts back to
the exhibition spaces again
by his exhibitions.
By rearranging not just the
images but also the works of
our culture, the artist – in the
way he exhibits his carved
bones featured in his video
entitled Constellation of
bones later as sculptures –,
takes memetics, the virology
applied to culture already
mentioned here as his starting point. Not to mention the

Arról nem is beszélve, hogy
a csontok művészetét egy
új, különlegesen bensőséges
perspektívából láttatja az a
tény, hogy azok velejét minden
esetben ő maga fogyasztotta el.
A Komoróczky-univerzumban
címadóvá tett „minden eszik,
minden megétetik” gurdjieff-i
proto-tézise a memetika
koordináta-tengelyének egy
időben visszanyúló kiterjesztése. Akárcsak a Videospace
Galériában felhasznált varázs-,
illetve repülőszőnyeg allegória
történeti vetülete.

fact which places his art in
a new, especially intimate
perspective, namely that he
himself ate the marrow of
those bones in each case.
Gourdjieff’s proto-thesis
“everything eats, everything
is eaten”, which has been
made a title in the Komoróczky universe, is also an
extension of the coordinate
axis of memetics reaching
back in time. So is the historical aspect of the magic or
flying carpet allegory used in
Videospace Gallery.

Komoróczky sajátosan
mémekre koncentráló archeológiáját (amely a Múzeum
fantomjától kezdve, a Szökési
kísérleten át, Az anticipált
célképzetekig központi
tényező) a tárgykultúra nagyon
sok területére kiterjesztette.
Értem itt ezalatt, hogy nagyon
sok múzeumi raktárt, annak
egész bemutatási arzenáljával
használt már fel a művész,
vagy integrált más, egészen
hétköznapi használatra alkalmas tárgyat, ruháktól kezdve
kitömött állatokon át egészen
a bútorokig. A valódi nóvum
és érdekesség azonban az,
hogy Komoróczky kép-antropológiája nem egy esztétikai null-pontot keres, még
csak nem is annihilálja, vagy
negligálja az esztétikát és a
vizualitást, egy elveszettnek
hitt társadalmi kommunikáció
megtalálása jegyében, hanem
éppen ebben talál egy olyan
elrugaszkodási pontot, amellyel valójában egy kortárs
esztétikai eszközt nyer, ami a

Komoróczky has extended
his archeology, uniquely
focused on memes (a central
factor since The phantom of
the museum through Escape attempt to Anticipated
target concept), to numerous
fields of object culture. What
I mean here is that the artist
has used so many museum
warehouses, with their entire
presentation arsenals, or integrated other objects meant
for everyday use from clothes
through stuffed animals to
furniture. The real novelty
in this respect is that Komoróczky’s anthropology of
pictures is not in search of an
esthetic zero point, and does
not even annihilate or neglect
esthetics and visuality in the
spirit of finding some social
communication thought to be
lost. Instead, it is in these that
he finds a point of departure
whereby he actually obtains
a contemporary esthetic tool,
one that serves as a missile
site for his art to conquer

Proto (Bone Wars)
videó, 6 perc, 2010

Proto (Bone Wars)
video, 6 min, 2010

HangON
hang-installáció, Miskolci Galéria
Városi Múzeum, 2011

HangON
audioinstallation, Miskolc Gallery
Municipal Museum, 2011

Repülő szőnyeg
festett szőnyeg, 2010

Flying Carpet
painted carpet, 2010

Omnia edunt omnesque eduntur
neon-installáció, Trafó Galéria,
Budapest, 2012

Everything eats, everything is eaten
neoninstallation, Trafó Gallery,
Budapest, 2012
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művészete számára kilövőállást
jelent, ahonnan pszichedelikus
sztratoszférákat hódíthat meg
a művészet velejére vonatkozó
örök és totális kérdéseivel.
Ezek a kérdések sok esetben
démoni dialógusok formáját is
öltik, mint a miskolci művésztelep HangOn című kiállításán
debütált a Lény című hang-installáció, aminek a dramaturgiája sokat merít skizofrének,
vagy éppen valamilyen démoni
erőtől megszállottak dokumentált és lejegyzett belső
monológjaiból, vitáiból. De
hasonló verbális körbe tartozik
Gurdjieff a ravasz Belezebub
szájába adott ironikus, de egyben ördögi monológja is ‒
a Minden eszik, minden megétetik kiállítás központi tétele
‒ amely felfedi számunkra az
univerzum rejtett összefüggéseit és biológiai, pszichológiai
folyamatait, metaforáit.
Komoróczky műveiben sem
a szöveg, sem az enigmatikus
(neon-)feliratok nem edukatív
szándékúak ‒ mint ahogyan
arról már szó esett korábban ‒,
hanem tárgyiasult lírának
tekintendők ebben a szellemektől hemzsegő, gyakran
rém-álomszerűre maszkírozott
vizuális mikro-kozmoszban.
A személyessé való kézírás
vakítóan fehérre inszcenált
fényei vizionárius tételeknek
bizonyulnak ebben az abszolút
és egyben abszurd klinikai
bioszférában, amennyiben
látszat-fogódzókat kínálnak a
szédülők számára. Komoróczky
pszichedelikus szólói, és
bukott, de új démoni fényben

psychedelic stratospheres
with his eternal and total
questions concerning the
essence of art. In many cases
these questions also take the
form of demonic dialogues, as
was the case with the sound
installation entitled Being,
which debuted at the exhibition Sound-on of the Miskolc
art colony, and has a dramaturgy that draws strongly on
documented and recorded inner monologues and debates
of schizophrenics or people
possessed by some force.
Gurdjieff’s monologue, which
is ironic and diabolic at the
same time, told by the cunning Beelzebub – the central
theorem of the Everything
eats, everything is eaten exhibition – belongs to a similar
verbal circle, revealing the
hidden connections of the
universe, its biological and
psychological processes and
metaphors to us.
The text, and even the enigmatic (neon) signs have
no educational intention in
Komoróczky’s works – as we
have mentioned before – but
should be seen as objectified
poetry in this visual microcosm swarming with ghosts
and often made up to look
like a nightmare. The lights
of the personalized handwriting staged in dazzling
white prove to be visionary
theorems in this clinical
biosphere, simultaneously
absolute and absurd, as they
offer illusory reference points
for the dizzy. Komoróczky’s

pompázó szimbólumai mindmind metafizikai, ontológiai
kérdéseket feszegetnek a
maguk tántoríthatatlan módján. Komoróczky önmagában
feloldódó képantropológiája
pedig nemcsak a világot, a
világ képeit, és a túlvilág
hangjait, hanem saját magát is
replikálja kiállításról-kiállításra.
A redukción és a minimalizmuson alapuló tér-assemblage-ai pedig minden esetben
lázadnak a humán tudományok
megcsontosodása ellen; Komoróczky poétikus anarchiára is
építő kép-ontológiájával pedig
feltételezem, nemcsak ezen
könyv lapjain, hanem jövőbeli
kiállításain is tovább kutatja a
képek természetét, ős-eredetét
és létrejöttét.

psychedelic solos and
symbols fallen but beaming in new demonic light all
tackle with metaphysical,
ontological questions in their
own dauntless ways. Komoróczky’s self-dissolving
picture anthropology replicates not only the world, the
images of the world, and the
sounds of the other-world, but
also itself from one exhibition to the next. As for his
space assemblages based on
reduction and minimalism,
these always rebel against
the calcification of the human
sciences; and Komoróczky’s
poetic picture ontology that
also builds on poetic anarchy
will, I assume, keep exploring
the nature of images, their
primordial origins and generation, not only on the pages
of this book, but also in his
future exhibitions.

HangON
falmatrica, 2011

HangON
wallsticker, 2011
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Schkitz#1

Schkitz#1

Tűzoltó u. 72. Galéria,
Budapest
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Tűzoltó st. 72. Gallery,
Budapest
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Irokéz Galéria, Szombathely
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Irokéz Gallery, Szombathely
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VÁRKONYI GYÖRGY

GYÖRGY VÁRKONYI

A múzeum
fantomja

The phantom
of the museum

Az azonos című kiállítás 2008.
november 14. és december 14.
között volt látható Pécsett,
a Vasarely Múzeumban.

The exhibition with the same
title was on between November
14 and December 14, 2008 in
Pécs, at the Vasarely Museum.

Ebben a lapban a kiállítási
reflexiónak külön arra fenntartott helye van, s az nem ez a
rovat. Hogy most mégis ‒ igaz,
nem először ‒ kivételt teszünk,
annak nyomós oka van. Nem
más, mint a műalkotásnak az
a módja, ahol a tárgyiasult
műforma maga a kiállítás.
Installáció, environment,
berendezett tér, mondja erre a
kortárs művészeti jelenségek
leírására alkalmazott terminológia. Jelen esetben azonban
aligha érhetjük be ennyivel.
A kiállítás a művészet hosszúhosszú történetének viszonylag
új fejleménye, tulajdonképpen
válságtünet. A múzeum ennél
valamivel (nem sokkal) régibb,
különösen, ha történetébe
elődjét, a mindenféle csodabogarat ‒ természettudományos
kuriózumot, anyagi és ritkaságértékkel bíró tárgyakat,
elsőrangú műalkotásokat
‒ eklektikusan egymásra
halmozó Kunst- und Wunderkammert is beleszámítjuk.
Komoróczky Tamás installációinak nem is a kiállítás,
hanem egy annál ősibb,
alkalomhoz, helyhez, időhöz
kötött, ideiglenes műforma

This journal has a separate
space reserved for reflections
on exhibitions, and that is not
this column. The fact that we
are making an exception –
even if it’s not the first time
– has good reasons. Namely,
the manner of creating an
artwork where the objectified
form of art is the exhibition
itself. Installation, environment, transformed space,
to put it in the terminology
used for the description of
contemporary art phenomena. In this case, however, we
can hardly settle for this. The
exhibition is a relatively new
development of the long-long
history of art. As a matter of
fact, it is a crisis symptom.
The museum is somewhat
(not much) older, especially if
we count its history from its
predecessor, the Kunst- und
Wunderkammer, which accumulated an eclectic range
of all kinds of curiosities,
including natural history oddities, objects of material or
rarity value, first rate works
of art. The taxonomic archetype of Tamás Komoróczky’s
installations is probably

III.

lehet a rendszertani előképe: a
győzelmi felvonulások, triumfusok’ alkalmi dekorációi,
a nagyszabású temetések
néhány napra készült äcastrum dolorisai’. Nyilvánvaló,
hogy az abszolútummá emelt
ideiglenességgel van dolgunk. Alkalmi összeállítások,
időszakos kiállítás formájában, ám mindez a múzeum
konzervatív keretei között.
Ebben a szokványosnak
és helyénvalónak tűnő
szituációban eleve feszültség
van, s Komoróczky ezt fedezte fel, hatványozta meg,
túlzás nélkül provokatívnak,
ma divatos kifejezéssel élve
intézménykritikainak nevezhető gesztussal. A feszültség
oka, hogy a kétirányú folyamat harmóniája és egyensúlya
látszólagos. A kortárs művész
domesztikálni igyekszik a
múzeumot, a múzeum pedig
befogni, muzealizálni a kortárs
művészetet. Az eredmény:
mindkettő átalakul a másik
szándéka szerint. Komoróczky
esete azért különös, mert
itt a múzeum a műnek nem
egyszerűen kerete (ha tetszik,
átmeneti menedéke), hanem
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not even the exhibition, but
a more ancient, temporary
form of work that is linked
to an occasion, a time and a
space: the occasional decorations of triumph processions,
the ‘castra doloris’ of grand
funerals meant to last for a
few days. Obviously, we are
dealing with the elevation of
the temporal to the absolute:
in the form of occasional sets
and temporary exhibitions,
but within the conservative
framework of the museum.
This seemingly regular and
appropriate situation has an
immanent tension, and this is
what Komoróczky discovered
and redoubled, with a gesture
that we can call provocative
without exaggeration, or
to use a trendy expression,
critical of the institution. The
reason for the tension is that
the harmony and balance of
the bidirectional process is
illusory. The contemporary
artist is striving to domesticate the museum, and the
museum aims to take in
contemporary art, turn it into
museum pieces. The result is
that both transform according
to the intentions of the other.
What makes Komoróczky’s
case unique is that the museum is not just the framework
of the art here (a temporary
refuge if you like), but also its
theme, in a material as well
as in an intellectual sense. It
is a challenge. A challenge
as a given space, a challenge
as a fortress to be taken,
a repository of art history,
the keeper of the canon, the

témája is, tárgyi és szellemi’
értelemben egyaránt. Kihívás. Kihívás mint adott
tér, kihívás mint beveendő
erősség, a művészettörténet
letéteményese, a kánon őrzője,
a titkok nyilvános kamrája.
Megtagadott nevelőszülő.
A kortárs művész trójai falova
ebben az ütközetben az a műforma, az installáció, melynek
változékony és alkalmazkodó
természete felszámolja a mű
zárt mikrokozmoszként értelmezett státusát, s polgárjogot
kölcsönöz az alkalmi asszemblázsnak, a kvodlibetnek, velük
együtt a blaszfémia szellemének. Ez a vásott szellem
azután valóságos kísértetként
járja be a múzeumot. Mint
valami poltergeist, felborogatja a tudományos és történeti
értékek hierarchiáját, turkál a
raktárban, lesöpri a stelázsit.
Amit talál ‒ koponyát,
csontvázat, hamvvedret, sírmellékletként kiásott gyilkos
fegyvereket ‒, azt azután a
maga módján újjárendezi,
tárlókba és vitrinekbe helyezi,
feliratokkal látja el. Eközben
nem átallja az osztályozó
módszerekkel operáló, pozitivisztikus történelemtudomány
avítt eljárásait a romantikus világszemlélet elcsépelt
zsenikultuszával elegyíteni, a
dokumentumokat az önálló
poézis eszközének tekinteni.
Visszaél saját megfoghatatlanságával, gátlástalanul ölti
magára a hegeli világszellem’,
a népek szelleme”, a korszellem’ lötyögő álruháit. Függöny
mögül ijesztget, s letűnt korok
halálkultuszának démonaként

public chamber of secrets. A
repudiated foster parent. In
this battle, the Trojan horse
of contemporary art is the art
form, the installation, which,
by its mutable and adaptive
nature, eliminates the status
of the artwork interpreted
as a closed microcosm, and
establishes the occasional
assemblage, the quodlibet,
and together with these, the
spirit of blasphemy as an
accepted art form. This wayward spirit, then, wanders the
museum as an actual ghost.
As a kind of poltergeist, it
turns the hierarchies of traditional and historical values
upside down, it rummages
the warehouse and wipes the
racks clean. Whatever it finds
– a skull, a skeleton, an urn,
lethal weapons unearthed as
grave-goods –, it rearranges
in its own way and places
in show cases and vitrines,
complete with labels. In the
meantime, it brazenly mingles the outworn, methodically categorizing procedures of
positivist historical science
with the clichés of the cult of
the genius from the romantic
world view, and regards documents as tools of independent
poetics. It takes advantage
of its own elusiveness, and
unscrupulously dresses in
the loosely hanging disguises
of the Hegelian ’world spirit’, ’folk spirits’, ’spirit of the
time’. It frightens from behind
a curtain, shaking its windblown veil as a demon of the
death cult of bygone ages.
Wow, it says, as it looks at its

rázza szélfútta leplét. Húúúú,
mondja, amint csodálkozva
pillant saját, világító fénycsőből
kanyarított erektáló péniszére.
Szóval játék ez a javából,
méghozzá kirakós. A végcél persze egy tárgyakból,
leletekből, tényekből, fogalmakból montírozott komplex
fikció, aminek betűleveséből
jelentőségteljes szótöredékek
emelkednek ki, akár egy
hajótörés helyszínén úszó
maradványok. Csillogó fekete
bársonyba(!) burkolt betűtestük
a tudományos diskurzus tolvajnyelvét formázza, s be kell
látnunk, hogy az angolul kiírt
költeménnyel, angol képkommentárral és német videoszöveggel együtt a globalizáció
kísértetei ők: ghost, spirits,
demons, Geistes, Fantoms.
Unholy Ghosts, ahogy az
egyetlen neoncsőre felfűzött
négytagú töklámpás vokál
felirata közli a látogatóval, az
amúgy otthonosan elrendezett
zombibárban, ami ‒ csakúgy,
mint a holt tárgyak múzeuma
‒ kényelmes átjárást biztosít
a szellemnek élők és holtak
világa között.

own erect penis – fabricated
from a fluorescent tube. It is
a game we are dealing with,
of the best kind, a jigsaw
puzzle. The final goal is of
course a complex fiction assembled from objects, finds,
facts and concepts, a letter
soup from which significant
word fragments rise, just like
remains floating at the site
of a shipwreck. The bodies
of the letters wrapped in
glittery black velvet(!) have
the shape of the jargon of
scientific discourse, and we
have to admit that the poem
posted in English, the English
commentaries to the pictures
and the German text of the
video make them the ghosts
of globalization: ghosts, spirits, demons, Geistes, Fantoms.
Unholy Ghosts, as the sign
above the four-member vocal
group of pumpkin lamps
strung on a single neon tube
informs the visitor, in the
otherwise cozy zombie bar,
which – just like the museum of dead objects – enables
convenient passage for the
spirit between the worlds of
the living and the dead.

34

35

36

37

38

39

40

41

KIÁLLÍTÁS | 2009

EXHIBITION | 2009

Káprázat
akkord
kísérettel

Delusion
with Chord
Suite

installáció 20 monitorra
Pixel Galéria
Millenáris, Budapest

IV.

installation on 20 monitors
Pixel Gallery
Millenáris, Budapest
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close connection with the
genre of still pictures as with
contemporary music.

MÉLYI JÓZSEF

JÓZSEF MÉLYI

Komoróczky
mintarendszerei

Komoróczky’s
pattern
systems

V.

A jelenkori képzőművészet
évtizedek óta felismerhető
tendenciája, hogy egy-egy
életművön belül egyre
kevésbé jellemző a műfaji elköteleződés. Sőt, bár a
technikai adatok előregyártott
kategóriái minden művészt
egyértelmű meghatározásokra
kényszerítenek, ma már
gyakran egy-egy mű esetében
is csupán a domináns műfaj megállapítása lehetséges.
Komoróczky Tamás eddigi
munkáit is a műfaji „layerek”
egymásra helyezése jellemzi;
a kifejezésnek nincsenek
kizárólagos formái, a művek a
képek kezelésében külön-külön
is magukban hordozzák az
installációra, a videóra, vagy a
designra jellemző gondolkodásmódot. Komoróczky
domináns műfaja sok esetben a
videó, amelyben néhány percbe
képes sűríteni a grafikában, fotóban, installációban másként,
esetleg csak töredékesebben
kifejezhető vizuális és akusztikus elképzeléseket. A videó
azonban ebben az esetben
csak megközelítő megnevezés,
munkái kapcsán inkább beszélhetünk mozgókép-etűdökről,

A tendency that has been
recognizable in present day
fine art for decades is that
commitment to a genre is less
and less typical within an
oeuvre. Moreover, although
the pre-manufactured categories of technical data force every artist to give unanimous
definitions, today we can
very often only identify the
dominant genre in the case of
a specific artwork. Tamás Komoróczky’s works have been
characterized by subsequent
’layers’ of genre, without an
exclusive form of expression,
and the manner in which
individual works treat the image bears the way of thinking
typical in installation, video,
or design. Komoróczky’s dominant genre is often the video,
in which he can condense in
a few minutes the visual and
acoustic ideas that could only
be expressed in a fragmented manner in graphic, photo
or installation art. However,
in this case video is only an
approximate genre label,
and his works can be better
identified as moving picture
etudes, which are in just as

amelyek éppúgy szoros műfaji
kapcsolatban állnak az állóképekkel, mint a kortárs zenével.
Komoróczky, 2000 óta készült
videóiban számos alkalommal állította középpontba a
mintarendszerek megfigyelését.
Műveiben általánosságban is
kulcsfontosságú az érzékelés
élménye: a mintarendszerek alapját a környező világ
vizuális és akusztikus ingereinek sokasága adja. Új
minták megalkotásával összekapcsolódó témái az emberi
viselkedés különböző problémáira, a kényszerképzetek és
kényszercselekvések rendellenességeire fókuszálnak, miközben magukba foglalják a technikai médiumok működéséből
levezethető, vagy a természetben ismétlődő jelenségeket,
struktúra-változásokat. Egyértelműen kortárs képi- és zenei
világuk ellenére Komoróczky
Tamás mozgókép-etűdjei a
kísérleti film ma már klasszikus, műfajokon átívelő hagyományaival kapcsolhatók
össze. Az időben legtávolabbi
kapcsolódási pontot talán az
elsősorban szobrászként ismert
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In his videos made since
2000, Komoróczky has put
the observation of pattern
systems in focus several
times. The experience of
sensation is of key importance in his works in general: the basis of the pattern
systems is the multitude of
visual and acoustic stimuli
in the surrounding world.
His themes connected to
the creation of new patterns
focus on different problems of
human behavior, the disorders of obsession and compulsive behavior, while they
involve structural changes
and phenomena that are
repeated in nature or ones
that can be deduced from the
operation of technological
media. Despite their unquestionably contemporary visual
and musical world, Tamás
Komoróczky’s moving picture
etudes connect to the now
classical tradition of experimental film that overarches
genres. The connection point
that is farthest back in time is
probably at the experimental
films of Joseph Cornell, mostly known as a sculptor, from
the 1930s. The experiments of
this pioneer of surrealist film
are still relevant in the 2000s
– his Rose Hobart, created in
1936, is probably much more
vivid, and more evident in
its spirit than ever. In a 19
minute collage, Cornell re-cut
and re-colored the sequences

Joseph Cornell harmincas
évekbeli experimentális filmjei
jelenthetik. A szürrealista film
egyik úttörőjének kísérletei a
kétezres évekre sem vesztették
el aktualitásukat – az 1936ban készült Rose Hobart ma
valószínűleg sokkal elevenebbnek, ugyanakkor szellemiségében kézenfekvőbbnek tűnik,
mint valaha. Cornell 19 perces
kollázsában a Borneótól Keletre
című játékfilm szekvenciáit
vágta és színezte újra, s
rendezte a körülrajongott
főszereplőnő körül bonyolódó
szürreális történetté, mindehhez korabeli populáris zenei
aláfestést rendelt. A csaknem
nyolcvan éve készült rövidfilm
és a kortárs videóművészeti
alkotások között az idő-hidat a képi és zenei világ
együttesének ismétlődéseken
alapuló jellege, a képek újrafelhasználása és újraértelmezése
alkotja.
Komoróczky mintarendszerekre épülő mozgókép-etűdjeinek jellegét a konstruktív
keretek és az egymásból
kibomló szürreális tartalmak
határozzák meg. Művei nem
klasszikus értelemben vett
filmkollázsok, sok tekintetben
inkább egy köztes kifejezési
forma megtestesítői. Videói,
túlnyomó többségükben
egy képzeletbeli hosszabb
tartalomból kimetszett, és
bármely irányban folytatható
egységeknek, „álom-közjátékoknak” tűnnek. Ebben
a tekintetben képi világának
egyik fontos párhuzama lehet
Hitchcock Szédülésének híres

of the feature film East of Borneo, directing it to be a surreal story thickening around
the celebrated main woman
character, complementing
all this with contemporary
popular background music.
The element that bridges the
time between the short film
created almost eighty years
ago and the contemporary
video art pieces is the repetitive character of the musical
dimension as a whole, and the
reuse and reinterpretation of
the images.
The character of Komoróczky’s moving pictures built
on pattern systems is defined
by the constructive framework and the surreal contents
that unfold one from the other.
His works are not film collages in the classical sense, they
are the embodiments of an
intermediate form of expression in many ways. The vast
majority of his videos seem
to be units, dream-interludes
cut out from some imaginary
longer content and open to be
continued in any direction.
In this respect, an important parallel to his world of
images could be the famous
dream insert in Hitchcock’s
Vertigo: the sequences in
Komoróczky’s different videos show formal and structural characteristics that are
parallel to the repetitions,
scene shifts of the Hitchkock
collage, the whirling visions
of memory, the psychedelic
wheeling, and finally, the tiny
figure falling into the deep.

álom-betétje is: Komoróczky
különböző videóinak egyes
szekvenciái a rövid Hitchcock-kollázs ismétlődéseivel,
színváltásaival, az emlékképek
kavargásával, a pszichedelikus körforgással, s végül a
mélybe zuhanó apró figurával
párhuzamos formai, szerkezeti
jellegzetességeket mutatnak
fel. A klasszikus párhuzamból kiindulva, Komoróczky
mintázat-vizsgálatai szintén
az érzékelt és a képzelt valóság
között teremtenek vizuális és
akusztikus kapcsolatot.
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Komoróczky Tamás mintarendszereket teremtő és feldolgozó videóiban leggyakrabban
a képek és a hangok szerkesztésének technicista megközelítése áll szemben a tartalmak szürreális költőiségével
– szinte valamennyi munka
erre a feszültségre épül. A
2005-ben készült Shooting
Days című négyperces videó
a lőtéren készült, speciális
kamera segítségével, amely
képes a különböző sebességgel
kilőtt lövedékek becsapódására
reagálni. A lövések zöldségeket
és gyümölcsöket céloznak, a
tárgyak lírai sorozatot alkotva
robbannak szét a képmezőben. A lövések folyamatos
ismétlődése, a konstruktív
„képlövészet” és az erőszak
esztétizált megjelenítése
együttesen nyújtják az időben
és térben egymás mellé sorolt
képek keretét. A zöldségek,
gyümölcsök mozgásának
megkettőzése, keverése, színes
és fekete-fehér szembeállítása, a tárgyak, a szövegek

Starting from the classical
parallel, Komoróczky’s pattern studies also create visual
and acoustic connections
between the sensed and the
imagined reality.
In Tamás Komoróczky’s videos that create and process
pattern systems, it is most often the technologist approach
of editing images and sounds
that is confronted with the
surrealistic poetry of contents
– nearly all the works are built
on this tension. The four-minute video entitled Shooting
Days was made in 2005
at the shooting range with
a special camera that can
react to the impact of bullets
fired at different speeds. The
shots are aimed at fruits and
vegetables, and the objects
blow apart in the picture
field forming a lyrical series.
The continuous repetition of
the shots, the constructive
“image marksmanship” and
the estheticized presentation
of violence together provide
the framework of the images
juxtaposed in time and space.
The duplication and mixing of
the movements of vegetables
and fruits, the opposition of
color and black and white, the
jointly abstracted system of
objects and texts also recalls
the avant-garde traditions
on one hand, and makes one
aware of the contemporary
experience of the multiplication of images on the other
hand. This same intention
of achieving consciousness
(modifying consciousness)

Shooting Days
videó, 4 perc, 2005

Shooting Days
video, 4 min, 2005

együttesen absztrakttá váló
rendszere egyrészt szintén
az avantgárd hagyományokat idézi meg, másrészt a
képek sokszorozódásának
mai élményét teszi tudatossá.
Ugyanez a tudatosító (tudatmódosító) szándék érvényes
az egyik első, mintázatokat
feldolgozó darabra, a 2000ben elkészített Aztán csak
méhek zsongása című 12 perces
videóra, egy szintén kortárs
képtechnikai eszközökkel
operáló, a képek egymásba úsztatását és a fókuszok
elmozdulását manipulálva
felhasználó etűdre. A színek,
szövegek, reklámok, az amatőr
és professzionális, szerkesztett
és talált képek lineáris és lírai
sora olyan, mint egy tág asszociációs mező: egymást folyamatosan világra hozó szakrális, profán, reális és szürreális
képek sorozata.
Komoróczky mintázat-kísérleteiben visszatérő témát
jelentenek a képi és zenei
ismétlődésekből kibontakozó
repetitív struktúrák. A gyakran
matematikai alapokon nyugvó rendszerek alapelemei
egyszerűek, akár egy tiki-taki
golyósjáték. A raka_tiki_taki_
tao_tö_ki... című hatperces
videóban a banális kép – a
golyózó művész – jelentése
és narratív tartalma a képek
halmozódásával párhuzamosan elmosódik, s a helyén
lecsupaszodva láthatóvá válik
a videórétegekből létrehozott
zenei szerkezet. A mozgókép
struktúráját itt a mindig
(csaknem) azonos képek vál-

is relevant in one of the first
pieces, which elaborates patterns, a 12-minute video made
in 2000, entitled And then,
only the buzz of the bees, an
etude which also operates
with contemporary imaging
technologies, using manipulations of images drifting
into each other and moving
focuses. The linear and lyrical
sequence of colors, texts,
commercials, amateur and
professional, edited and found
images is like a wide field of
association: a series of sacral,
profane, real and surreal
images continuously birthing
each other.
Repetitive structures unfolding from pictural and musical iterations are recurring
themes in Komoróczky’s
pattern experiments. The
basic elements of the systems
often resting on mathematical
foundations are simple, just
like a clacker ball game. In
the six minute video entitled
raka_tiki_taki_tao_tö_ki... the
meaning and narrative content of the banal image – the
artist playing clackers – is
getting blurred as the images are accumulated, and the
skeleton of the musical structure created from the video
layers becomes visible in his
place. Here, the structure of
the moving picture is defined
by the ever changing rhythm
of always (near) identical
images. The iteration based
structure of patterns also
appears in the video entitled
Nothing poem created in

Aztán csak méhek zsongása
videó, 12 perc, 2000

Then nothing else but the buzzing of the
bees, video, 12 min, 2000

raka_tiki_taki_tao_tö_ki...
videó, 6 perc, 2003
raka_tiki_taki_tao_tö_ki...
video, 6 min, 2003
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tozó ritmusa határozza meg.
A mintázatok ismétlődésen
alapuló szerkezete jelenik meg
a 2009-ben készült Semmi
vers című videóban is, amely
háromperces időtartama
alatt egyetlen önarcképből
morfol különböző hangokat;
Komoróczky így mondat el
a képi trükkök segítségével
önmagával egy interneten talált
költeményt. A mű bizonyos tekintetben a „nyers erő”
módszerével készült,
az évszázadokkal ezelőtti
beszélőgép-kísérletekhez
hasonlóan minden hanghoz
külön arckifejezés rendelődik,
photoshop segítségével.
A mintázat tárgya ebben az
esetben a nyelv és a vele a
képen egyneművé váló test.
A Margit (Meme) című 2011es videó szintén a szövegek és
a képek összefonódó mintázataira épül. Komoróczky itt
egy memetikai témájú versét
magyarról németre és ismét
magyarra fordította; a szöveget
a képek alá a google fordító
robotprogramja mondatja
fel, miközben egy fosszília
képét a Szőnyi András által
írt zene ritmusára – a dob,
vagy a basszus pulzálását
követve – mozgatja. Az etűd
képi világa egyszerre emlékeztet az avantgárd konstruktív
szöveg-kép-zene kísérleteire
és a hatvanas-hetvenes évek
rockzenéjét kísérő pszichedelikus mozgókép-effektekre.

2009, which morphs different sounds from a single self
portrait in its three minute
duration; this is how Komoróczky makes himself tell
a poem found on the Internet by the visual tricks. In
certain respects, the work was
made with the method of ’raw
force’, similarly to the speaking machine experiments
of hundreds of years ago, a
separate facial expressions is
assigned to every sound, with
the use of Photoshop. In this
case, the object of the pattern
is language and the body that
becomes homogenous with
it in the image. The video
entitled Margit (Meme) from
2011 is also built on the intertwining patterns of texts and
images. Here, Komoróczky
translated one of his meme
themed poems from Hungarian into German and then back
to Hungarian again; the text is
cited under the images by the
Google translate robot program, while the picture of a
fossil is moved to the rhythm
of the music composed by
András Szőnyi – following
the pulsation of the drum or
the bass. The visual world of
the etude is simultaneously
reminiscent of the text-image-music experiments of the
avant-garde and the psychedelic moving picture effects
accompanying the rock music
of the sixties and seventies.

A pszichedelikus képsorok
Komoróczky videóinak (és
más domináns műfajú
műveinek) jellemzői közé

The psychedelic sequences
of images are characteristics of Komoróczky’s videos
(and other works of dominant

Semmi-vers
videó, 3 perc, 2009

A Nothing Poem
video, 3 min, 2009

Margit (Meme)
videó, 10 perc, 2011

Margit (Meme)
video, 10 min, 2011

tartoznak, a hatás azonban
sohasem öncélú. Az effektek
mögött leggyakrabban a halál
vagy a szexualitás szürreális
képei, szimbólumai bukkannak fel: a költői etűdök képi
világa a banális és a brutális
közti széles skálán mozog.
Komoróczky talán eddigi
legnagyobb szabású műve a
2001-es Velencei Biennále
Magyar Pavilonjába készült
Social Intercourse, amelynek
fókuszában a kényszerbetegség
fogalma áll – ennek leképezései tapéta-mintarendszerekben, hanginstallációkban és
videómunkákban jelentek
meg. Az OCD – click című
videóban a saját testtel való
játék, a rejtőzés és megmutatkozás kettőssége a
kameramozgással, a szövegek
számítógép-felületet utánzó
felhasználásával, a sokszoros
képi manipulációval válik
hangsúlyossá. A Biennáléra
létrejött videómunkái – közvetlenül kimutatható előképek
nélkül – ismét a kísérleti film
hagyományait érintik.

genres), but the effect is never for its own sake. Surreal
images of death or sexuality
appear most often behind the
effects: the visual world of
the poetic etudes moves on a
wide range between the banal
and the brutal. Komoróczky’s
perhaps hitherto most monumental work is Social Intercourse, created for the Hungarian pavilion of the 2001
Venice biennale, focusing on
the concept of the compulsive
disorder – the mappings of
this were presented on wallpaper pattern systems, sound
installations and video works.
In the video entitled OCD –
click, playing with one’s own
body, the duality of hiding and
revealing oneself is made emphatic by the camera movement, the use of texts that
imitates a computer surface,
by multiple image manipulations. His video works created
for the Biennale are again
touching on the tradition of
experimental film – without
directly traceable archetypes.

A kényszerbetegségek témájához és a művészi önértelmezéshez Komoróczkynál
szorosan hozzátartozott a
halálszimbolika és a szexualitás is. A szex és a pornográfia – amely többek
között a Ludwig Múzeum
büfé-tapétadíszítésének kis
figuráiban érhető tetten –
egymásba mosódva jelenik
meg 2007-es Hunter (Shiva’s
Dance) című háromperces
videón, amelyen több ezer, internetről gyűjtött széttárt lábú

Death symbolism and sexuality were also closely
connected to the theme of
compulsive disorders and
artistic self-definition in
Komoróczky’s works. Sex and
pornography – which are detectable, among others, in the
small figures of the wallpaper
decoration in the cafeteria
of the Ludwig Museum of
Budapest – are merged in the
three-minute video Hunter
(Shiva’s Dance) from 2007, in
which thousands of images

meztelen nő képe váltakozik,
szemmel megragadhatatlan
gyorsasággal. Az állóképek
gyors egymásutánjából egységes szövetminta rajzolódik ki,
amelynek darabjai külön-külön
valójában érzékelhetetlenek: a
sebesség nyomán a mintázatok
alkotóelemei elmosódnak, az
általuk a látványba kódolt szexuális tartalmak csak egyfajta
asszociációs mezőként jelennek meg. Komoróczky más
eszközökkel, de hasonlóan jár
el, mint a fókusz módosítása
esetében, s kerülő úton közel
jut Thomas Ruff elidegenített,
mert életlenített pornófotóihoz. A fókuszálás hiánya,
illetve a sebesség felgyorsítása
elidegeníti a nézőt a talált
képektől, s ezáltal paradox
módon többet mond el a mai
képi világok valóságáról, mint
tehetné azt egy fotó, egy installáció, vagy egy mozgóképes
lineáris narratíva.

OCD‒click
videó, 12 perc, 2001

OCD–click
video, 12 min, 2001

Shooter
tapéta (részlet), 2004

Shooter
wallpaper (detail), 2004
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Komoróczky videóiban
meghatározó jelentőségű
a forszírozott véletlen; a
szisztematikusan keresett és
rendezett képek, a saját maga
által kigondolt és létrehozott
struktúrák, illetve mintázatok
együttesen mindig a véletlen
tudatos kihasználásával együtt
jelennek meg. A gyakorlatban
a konstruktív, technikailag friss
és jól átgondolt szerkezetbe
mindig beépít egy random
elemet, amely a digitális világban nyújt lehetőséget valóság
és illúzió viszonyrendszerének
újragondolására. Ezt a
viszonyrendszert Komoróczky
mindenekelőtt a sebesség

of naked women with legs
spread apart downloaded
from the Internet are alternating with a speed that is
impossible to follow with the
eye. The fast sequence of still
images constitute a unified
woven pattern, the pieces of
which are actually imperceptible individually: the constituent parts of the patterns
are blurred due to the speed,
and the sexual contents
coded into a sight through
them only appear as a kind
of association field. Using
different tools, Komoróczky
engages in a process similar
to the modification of focus,
and by a detour he gets close
to the alienated because
unsharpened pornographic
photos of Thomas Ruff. The
lack of focus, and the acceleration of speed alienates the
viewer from the found images,
and in this way paradoxically
says more about the reality of
today’s worlds of images than
a photograph, an installation
or a moving picture linear
narrative could.
Forced randomness is of
decisive significance in
Komoróczky’s videos; the images systematically searched
for and ordered, the structures
that he himself invented and
created, and the patterns altogether are always presented
together with the conscious
use of randomness. In practice he always incorporates
a random element into the
constructive, technologically
fresh and thoroughly consid-

Hunter (Shiva's Dance)
videó, 3 perc, 2007

Hunter (Shiva's Dance)
video, 3 min, 2007

állandó változtatásával teszi
ered system, which allows
láthatóvá. Mintarendszereket for a reconsideration of the
tárgyaló videóiban csaknem
relationships between reality
mindig a sebesség és annak
and illusion in the diérzékelése áll a középpontgital world. These relationban: lassít, gyorsít, ütemet
ships are made visible by
változtat, azonos tempóban
Komoróczky through the conismétel, érzékelhetetlenné
stant changing of speed in the
tesz. Munkáinak legfontosabb first place. His videos
tényezője így valójában az idő, which deal with pattern
amelynek kontinuitását egy- systems are nearly always
egy etűd erejéig, korántsem
centered around speed and its
avantgárd módon megszakít: sensation: he slows down, he
videóiban az ismétlésekkel
accelerates, he changes the
megállított időre reflektál.
tempo, he iterates in the same
Komoróczky időben lezajtempo, he makes sensation
ló eseményeket, az érzékelő
impossible. In this way, the
által egyébként folytonosmost important factor in his
nak gondolt (folytonosságra
works is actually time, the
kényszerített) képi sorozatokat continuity of which he breaks
rögzít, amelyeket a sebesség
for the duration of an etude in
(fókusz) folyamatos változa manner not avant-garde at
tatása miatt eltérít a folytonos all: in his videos he reflects
képi világtól (a cselekménytől). on time halted by repetitions.
Cselekmény helyett mintázato- Komoróczky records events
kat teremt, amelyeket felvált- that happen in time, picture
va láthatóvá tesz, elrejt vagy
sequences that are thought
megsemmisít. Mozgóképei a to be continuous (forced to
végtelen ismételhetőségben
continuity) by the perceiver,
elnyelik a környezet betáplált which he diverts from the
képeit, hogy a mintázatokcontinuous world of images
ban új (virtuális) valóságokat (from the plot) through the
hozzanak létre. Komoróczky continuous changing of speed
a gyakorlatba ülteti át a Boris (focus). Instead of a plot, he
Groys által megfogalmazott
creates patterns, which he
gondolatot: a time-based-art- alternately makes visible,
ból art-based-time lesz.
hides or destroys. In the
infinite capacity of repetition,
his moving pictures absorb
the images of the environment fed into them, so as to
create new (virtual) realities
in the patterns. Komoróczky
puts the thought articulated
by Boris Groys into practice:
time-based-art becomes artbased-time.

Társasági közlekedés
49. Velencei Biennále, Magyar Pavilon, 2001
Social Intercourse
49.Biennale di Venezia,
Hungarian Pavilion, 2001
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VERS A SEMMIRŐL

Semmi-vers
videó, 3 perc, 2009

A Nothing Poem
video, 3 min, 2009

Késő van, a nap
Lassan
Laposan telt
Olvasgattam
És írogattam
Az egész csak arra volt jó
Hogy stimuláljon
És megbékítsen
Hogy ne hőbörögjek folyvást
A jó ég tudja, min
Aztán hazajöttem
Ahol nyugodtan
Hőböröghetek folyvást
A jó ég tudja, min
Ez egy vers
A mai napomról

VERS A SEMMIRŐL

Egy szótalan verset álmodtam
és olyan világot, amelyben senki
sem tud
semmi fontosat mondani
ahol nincsenek címkék
és útjelző táblák
sem fel- vagy letöltendő információ
csak a szirtről vízesésként omló
golgotavirág.
Így hát álom nélkül aludtam
tovább,
hátha az álom maga a halál.

VERS A SEMMIRŐL

POEM ABOUT NOTHING
It’s late, the day passed
Slow
Simple
I read some
And I wrote some
And all it did was
Stimulate
And Pacify
Me from ranting on and on
About God knows what
Then I get back here
Where I can
Rant on and on
About only God knows what
This is a poem
About my day

A POEM ABOUT NOTHING
I’d dreamed about a poem
with no words
and a world where no-one

A POEM ABOUT NOTHING

A világ felé:
Csupa szellem
Belül:
Elhervadok.
A világ felé:
Mosolyom ragyog.
Belül:
A szívem halott.
A világ felé:
Verseim csak rossz
álmok.
Belül:
Nem igaz, nem igaz!
A világ felé:
Jól vagyok, tényleg.
Ne aggódj.
Belül:
Csak sírok.
Senki sem gondol velem.
Miért is tennék?
Semmi vagyok a valamik
között.

To the world:

SEMMI-VERS

A NOTHING POEM

I’m witty.
Inside:
I wither away.
To the world:
My smile shines.
Inside:
My heart dies.
To the world:
These poems are just my bad
dreams.
Inside:
I lie, I lie!
To the world:
I’m fine, really. Don’t worry
about me.
Inside:
I’m always crying.
No one really cares.
Why should they?
I’m nothing in a world of
something’s.

could say anything specific
there were no labels
and no signposts,

Vers a semmiről...
Virág nyílik
Madár dalol
Eső esik
Menny dörög
Villám becsap

no information to download or
upload,
but passiflora tumbled down
the cliffs
like waterfalls.
So I slept without dreaming

Virág nyílik
Madár dalol
Menny dörög
Villám becsap

in case the dream was death.

És így tovább, így megy a vers
Semmi versnek nincsen vége
Nincs vége csak így továbbja
64
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A poem about nothing...
Flowers grow
Birds sing
Rain falls
Thunder roars
Lighting strikes
Flowers grow
Birds sing
Thunder roars
Lighting strikes
So on and so goes this poem
No end to this nothing poem
There is no end just so on and
so on.

Fordította: Erhardt Miklós

Translated by: Miklós Erhardt
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Belőle merít az Egy,
tudatáramokat vegyít,
El-Egyít,
Elemi tudatrészecskék villanása: vaku,
És tárul Őfelé a kapu,
Tudatunk kihunyó fénye
Az Ő dicsőség-igénye.
Akár a hibbant,
mindent magába szippant
Csatornarostélyain át a térnek,
A gondolatvariánsok mind Őérte halva élnek,
Csak hogy Ő mozgásban maradjon,
Nehogy valamiképpen Magává változandjon,
Mert azonnal semmivé hamuhodna
Amint Önazonossá állapodna.

That’s what He draws on, the One:
flows of consciousness mingle
Into a blend eventually single,
Particles flash in the mind,
open up so that He might
as consciousness is fading
The desired glory be gaining.
As if his brain was cracking,
he just keeps on sniffing
Through the sewage grates of space
Thought-versions live and then fall from grace,
Only to keep up the race
Lest He might step in its own trace
And turn into ashes instantly
settled back to His Own identity.

Szeret minket használni,
Ezenközben használ ki.
Benne pontvégtelen bozsog,
zúgást fokoz,
Hogy rácsatlakozz, felbizseregve
Futtatná programok miliárdját,
Leszíva mindnyájunk energiáját,
Hogy tovább élhessen,
velőnkhöz férhessen.

He likes to keep us hostage
To His own advantage,
His infinite points are humming,
Causing amplified buzzing,
So you will join in, all tingle
A milliard programs He would run
On our collective energy, and leave us numb
So that He can stay alive,
worming into our marrow and mind.

Nem új a gondolat a nap alatt tehát,
Az egyszer volt a sokszor leszbe csapdos át,
Kreálmány csupán
a gondolatból ácsolt rácsos állvány,
Amorf stanecli az egész, oly ismerős:
Minden történő egy-idős.

Nothing new under the sun to see
The once-upon flaps towards the scores-to-be
It is no more than a creation,
a grated timber scaffold of conceptions
An amorphous mesh-bag so familiar:
every incident is identical.

Vokál: A tudatban huzat van.

Vocals: A draught is running through the mind

Hamis ígéret, hamis jel, hamis szövetség,
hamis prófécia...
A siker édessége és a balszerencse felé húzó csábítás lehessen
Rászedve és kielégítve
A változékony akarat áldozatai
Meghiúsult kilátások égető fájdalma
Be nem teljesült elvárások
Bűntudat ínyencek
Átmeneti szimbólum
Isten hamis kézjegye
Csalódtam benned
Hamis ígéret, hamis jel, hamis szövetség,
hamis prófécia..

A false promise, a false sign, a false alliance,
A false prophecy..
For a temptation towards the sweetness of success and misfortune
Deceived and satisfied
Victims of changeable will
The burning pain of failed prospects
Unfulfilled expectations
Connoisseurs of remorse
Temporary symbol
God’s false initials
You disappointed me
False promise, false sign, false alliance,
False prophecy..

Vokál: A tudatban huzat van.
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Vocals: A draught is running through the mind

FARKAS ANDRÁS

ANDRÁS FARKAS

Szellemcsapda Ghost trap
Az azonos című kiállítás 2012ben volt látható a budapesti
Neon Galériában.

The exhibition with the
same title was on in 2012 in
Budapest, at the Neon Gallery.

Minden művész észrevehető
és azonosítható nyomot akar
hagyni maga után a kultúrában.
Nevezhetjük ezt univerzális
Michelangelo-ambíciónak: azt
szeretnénk, hogy a jövőben
élő embertársaink csodálják,
szeressék, értsék és őrizzék az
alkotásainkat.

Every artist wants to leave
behind a trace in culture that
is recognizable and identifiable. We may call this
a universal Michelangelo
ambition: we would like our
fellow humans in the future
to admire, love, understand
and preserve our creations.

Azon viszont kevesebben
gondolkodnak el, hogy maga
a kultúra vajon micsoda és lehet-e egyáltalán nyomot hagyni benne. Hiszen csekélyke
történelmi tudással és korlátos
képzelettel fölvértezve is nyilvánvaló, hogy a kultúra olyan
illékony, akár a parfüm.

Yet there is a lesser number
of people who think about
what culture itself actually is,
and if it is possible to leave
a trace therein. Even with a
meager knowledge of history
and limited imagination, it
is obvious that culture is as
ephemeral as perfume.

Nincsenek tízezer évekig
fennmaradó nyomok, mert az
idő viharai szétszaggatják és
szertesöprik őket. (Michelangelo is csak néhány száz
éves, hol lesz vajon tízezer év
múlva?)

There are no traces that last
for more than ten thousand
years, because the storms
of time tear them apart and
sweep them in all directions.
(Even Michelangelo is just a
few hundred years old, where
will he be in ten thousand
years from now?)

Miért hull le rólunk állandóan
az öröknek hitt kultúra díszes
ruhája?
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A mémelmélet divatos sejtése
szerint azért, mert a mémek
szakadatlan evolúciója zajlik
az emberi tudatokban, így nem
is lehet állandó semmilyen

Why does the ornate dress of
culture, believed to be eternal,
drop off of us all the time?
According to the fashionable
conjecture of memetics, this
is because of the incessant

XI.

HangON
hang-installáció, 2011

HangON
audioinstallation, 2011

kollektív mentális konstrukció.
Ami tegnap még elfogadott,
követendő, helyes vagy divatos
volt, az ma már elfogadhatatlan, megvetendő, helytelen és
nevetségesen divatjamúlt lehet.
Az ókorban helyes volt
rabszolgát tartani és kisfiúkkal szexelni, a középkorban
helyes volt a jobbágyokat
röghöz kötni és a boszorkányokat megégetni, a náci
Németországban helyes volt
emberi rasszok egészének
kiirtására törekedni, a Szovjetunióban helyes volt emberek
millióit éhhalálra ítélni vagy
a Gulág bugyraiban elemészteni. A holnapból szemlélve
a ma számtalan helyesnek,
elfogadottnak vagy divatosnak
tűnő mintázata is utálatosnak,
rémségesnek és röhejesnek
látszik majd.
A mém fogalmát Richard
Dawkins alkotta meg Az önző
gén (1976) című fergeteges
evolúcióbiológiai bestsellere
utolsó fejezetében a mimézis
(utánzás) és a gén szavak kombinációja révén azon hipotézise
központi elemeként, mely
szerint a korlátozott tárkapacitású tudatban folyamatos
harc dúl az emberi aggyal
érzékelhető, felfogható, elemezhető, elgondolható dolgok
‒ azaz a mémek ‒ között.
Dawkins kezdeti hipotézisét
azóta sokan csiszolgatják.
Különösen sikeresnek bizonyult Suzanne Blackmore
munkássága, aki bevezette
egyebek között a mém-kom-

evolution of memes in human
consciousness, which makes
it impossible for any collective mental construct to be
stable. What was accepted,
agreeable, right or fashionable yesterday can be unacceptable, despicable, wrong
and ridiculously outdated
today.
In ancient times it was right
to keep slaves and have sex
with little boys, in the middle ages it was right to have
soil-bound villains or to burn
witches, in Nazi Germany it
was right to aim at the extinction of entire races, in the
Soviet Union it was right to
condemn millions of people
to death by starvation, or
consume them in the infernal
regions of the Gulag. Looking back from tomorrow, a
number of today’s apparently
right, accepted or fashionable
patterns will seem loathsome,
horrible and ridiculous, too.
The concept of the meme
was created by Richard
Dawkins in the last chapter
of his sweeping evolutionary biology bestseller, as a
combination of the words
mimesis (imitation) and gene,
and it is a central element
of his hypothesis that in the
consciousness with limited
spatial capacity there is a
continuous fight among the
things that can be sensed,
conceived, analyzed, thought
with the brain – that is, the
memes.

plexumok (mémplexek)
fogalmát. A mémplexekkel
érzékletesen leírhatók az
emberi kultúra legösszetettebb
alkotásai, így a vallások és a
hasonló misztikus, mágikus
tudati képletek is.

Dawkins’s original hypothesis
has been refined by many
since then. Especially successful was Susan Blackmore’s work, who introduced
the concept of memeplexes
(complexes of memes). The
most complex creations of human culture, including religions and similar mystical and
magical formula of consciousness can be described convincingly with memeplexes.

A kultúra ennek következtében az adott korban és adott
embercsoportban éppen
domináns, azaz az éppen legsikeresebb mémek összessége.
A nem domináns, kevésbé
sikeres mémek a feledés temetőiben rohadnak, még akkor
is, ha sokkal szebbek, sokkal
okosabbak, sokkal jobbak
lennének, mint a domináns
mémek.

As a consequence, culture is
the totality of the dominant
memes in a given age and a
given group of people, that is,
the totality of the most successful memes just then.
Non-dominant, less successful memes rot in the cemeteries of oblivion, even if they
would be much more beautiful, much smarter, much better than the dominant memes.

A mém-hipotézis maga is
rendkívül sikeres mémplexnek
bizonyult, nehéz ma olyan kulturális elemzést találni, amely
ne használná pro vagy kontra a
memetika fogalomkészletét.

The meme hypothesis itself
has proven to be a very successful complex of memes,
it is difficult to find a cultural analysis which does not
argue with or against the
concepts of memetics.

Olyan művész azonban, aki e
proto-tudomány vitatott eredményeit képes műalkotásokká
transzponálni, kevés akad a
Földön.
Komoróczky Tamás biztosan
közéjük tartozik.

On the other hand, very few
artists on the Earth are able
to transpose the contested
results of this proto-science
into works of art.

Mielőtt közelednénk a művész
Szellemcsapda című kiállításához a Neon Galériában (2012),
memetikai adalékként hadd
vezessem be az artofill fogalmát.
Mi az artofill? Az emberi
elme azon mémje, amely

Tamás Komoróczky is
certainly one of them.
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Before we approach the
artist’s exhibition entitled

Szellemcsapda
neon-installáció, 2012

Ghost Trap
neoninstallation, 2012
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képes az „abszolút szellem
molekuláinak” ‒ azaz egyes
műalkotásoknak, alkotás-fragmentumoknak, gondolatoknak,
sejtéseknek, látomásoknak és
emergens csoportjaiknak előállítására, terjesztésére és
a kollektív memória részévé
tételére.
Ahogy a klorofill molekulája az elmúlt három és félmilliárd év során képes volt
a fotoszintézis révén a földi
légkör átalakítására (az élet
működtetéséhez szükséges
kémiai energia napenergiából
történő előállítása során a
széndioxid elnyelésére és az
oxigén kibocsátására), úgy az
artofill mém képes arra, hogy a
művészi teremtés és befogadás
elemi műveleteinek végtelen
ismétlődését katalizálva ‒ azaz
artoszintézist végezve ‒ kialakítsa az emberi nem kollektív emlékezetének, abszolút
szellemének életre keltéséhez
és életben tartásához kellő
környezetet.
Az artofill mém minden emberi tudatban képes működni.
A kortárs művészet mémplexének terjedéséhez szükség van
az artofill közvetítő eszközök,
azaz a memetikai replikátorok
hordozására képes felületek
univerzálissá válására, s ma éppen ennek vagyunk a részesei:
az internet, a közösségi média,
az okostelefonok, a még okosabb tabletek és a számtalan
egyéb technikai eszköz egyre
hatalmasabb, egyre aktívabb
globális membránt rezegtet az

Ghost Trap at the Neon Gallery (2012), let me introduce
the concept of the artophyll
as another instance of memetics.
What is the artophyll? The
meme of the human mind
that is capable of producing
and spreading “the molecules
of the absolute spirit” – that
is, the individual works of art,
fragments of works, thoughts,
conjectures, visions and their
emergent groups – and of
making them part of collective memory.
In the way that the molecule
of chlorophyll has been able
to transform the atmosphere
of the earth through photosynthesis in the past three
and a half billion years (to
absorb carbon dioxide and
issue oxygen during the creation of the energy necessary
for the operation of life from
solar energy), the artophyll
meme is capable of creating
the adequate environment for
vitalizing and keeping alive
the collective memory of humankind, of its absolute spirit
by catalyzing the infinite
repetitions of the primary
operations of artistic creation
and reception – that is, by
performing artosynthesis.

artofillek által katalizált memetikus szaporodáshoz.
Komoróczky e membrán
vad rezgését is képes közvetíteni a néző befogadói
hullámhosszának (a műveket
értelmezni kívánó érzelmi és
racionális intelligenciájának)
sikeres modulálása révén, mégpedig akként, hogy a memetika neuronhálózatba foglalt
tételeivel vizuálisan szembeállít
egy konkrét mémplexet, az
emberi hallucinációk szellemlényekkel benépesített misztikus birodalmát.

mediation tools, that is, the
surfaces capable of carrying
memetic replicators become
universal, and this is exactly
what we experience today:
the Internet, the social media,
the smartphones, the even
smarter tablets and numerous other technological tools
vibrate an ever larger, ever
more active global membrane
for the memetic proliferation
catalyzed by the artophylls.
Komoróczky is able to transmit the wild vibration of this
membrane, too, by successfully modulating the receptive wavelengths of the spectators (their emotional and
rational intelligences aiming
to interpret the works), namely by visually contrasting the
formulae of memetics, incorporated in a neural network,
with a specific memeplex,
the mystical realm of human
hallucinations, inhabited by
spiritual creatures.

A Szellemcsapda így intim
haditudósítássá válik az emberi
tudatban zajló memetikai
háborúról.
Az artoszintézis a szemünk
előtt zajlik Komoróczky
összművészeti téridejében:
a befogadó a tudomány és a
hit nagyfeszültséget generáló
energiamezőin keresztül gázolva válik az alkotás részévé és
lelkes memetikai replikátorává.

In this way, Ghost Trap becomes an intimate war report
of the memetic warfare going
on in human consciousness.

Akárcsak e sorok írója...

Artosynthesis is going on before our eyes in Komoróczky’s
total-art space-time: the
receiver becomes part and
enthusiastic memetic replicator of the work while wading
through the high voltage
energy fields of science and
faith.

The artophyll meme can
operate in human consciousness.
A prerequisite for the spread
of the memeplex of contemporary art is that the artophyll

As does the present author...
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A tudás
archeológiája
a proszektúrán

The Archeology of
Knowledge on the
Dissection Table

Komoróczky Tamás Minden
eszik, minden megétetik című
kiállítása, Trafó Galéria, 2012

Tamás Komoróczky’s exhibition
entitled Everything Eats, Everything is Eaten, Trafó Gallery, 2012

Гeóргий Ива́нович, avagy ismertebb nevén G. I. Gurdjieff
szerint egy bizonyos Belzebub
rendelkezett a legátfogóbb
ismeretekkel a bennünket
körülvevő Univerzumról. E kijelentést nyilván sokat vitatnák.
Többek között én magam is.
Az viszont tény, hogy Komoróczky Tamás Gurdjiefftől
kölcsönözte a Trafó Galériában
megrendezett kiállításának
címét, és az örmény származású, misztikus és gnosztikus gondolkodó legismertebb
kötete ihlette a kiállítás
központi videó-installációjának
témáját, illetve szövegkönyvét
is.1 A vetített mozgóképen
egy furán öltözött alak tart
kiselőadást egy papagájnak,
vélhetően arról, hogy miként is
működik „valójában” a bennünket körülvevő Világegyetem. Az Ors naprendszerből
származó Belzebub szokatlan,
számomra ezoterikus retorikát
használ, ami komoly problémát okoz mondanivalójának
érdemi értelmezése során, így
ettől most el is tekintenék.
Már csak azért is, mert maga
Komoróczky sem értelmezi
annak lényegét, nem igazít el

According to Гeóргий Ива́нович,
better known as G. I. Gurdjieff, a certain Beelzebub had
the most comprehensive
knowledge about the Universe surrounding us. This
statement would definitely be
debated by many. However,
it is a fact that Tamás Komoróczky borrowed the title
of his exhibition presented in
the Trafó Gallery from Gurdjieff, and the theme as well as
the script of the central video
installation in this exhibition
were inspired by the best
known book of this mystic and
gnostic thinker of Armenian
origin. In the projected moving picture, a weirdly dressed
figure is giving a lecture to a
parrot, presumably about the
way the Universe surrounding
us ‘actually’ works. Beelzebub, who originates from the
Ors solar system, is using an
uncommon rhetoric which I
find esoteric, and this poses
a serious problem in trying
to interpret his meaning
effectively, so I am not going
to do that now. All the more
so, as Komoróczky does not
interpret its essence himself,

he does not orient us in the
labyrinth of names and concepts, but instead he picks out
a single essential idea, which
he elaborates in the context of
memetics, a context probably
just as alien to many as that of
Gnosis and gnostic thinking.
This central idea, this guiding
principle is represented in the
most emphatic visual element
of the exhibition, the lit and
flickering neon installation:
‘omnes edunt omnesque eduntur’ – that is, everything eats
and everything is eaten.

XII.

a nevek és a fogalmak útvesztőjében, inkább kiragad belőle
egyetlen lényeges gondolatot,
amelyet a memetika kontextusában gondol tovább, mely
kontextus talán sokak számára
legalább annyira idegen, mint
a Gnózis és a gnosztikus
gondolkodás. Ez a központi
gondolat, ez a vezérlő elv jelenik meg a kiállítás vizuálisan
leghangsúlyosabb elemén,
a világító és vibráló neon
installáción: „omnes edunt omnesque eduntur” – azaz minden
eszik, és minden megétetik.
A videó-installáció felől nézve
a neon installáció leginkább
egy gnosztikus techno-oltárnak tűnik, vagy egy túlhájpolt
ezoterikus étterem cégérének.
Vagyis olyan mintha Komoróczky Gurdjieff gnosztikus
tanításait követve hirdetné
az igét, mégpedig egy olyan
igét, avagy logoszt, amely
látszólag nagyon is közérthető.
A rövid kinyilatkoztatást
még maga Belzebub is kommentálja a mozgóképre
vett Komoróczky-féle színi
előadásban: világunk lényege
az anyagcsere. (Függetlenül
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From the point of view of the
video installation, the neon
installation is a lot like a
gnostic techno-altar, or the
sign of an over-hyped esoteric
restaurant. That is, it seems as
if Komoróczky was following
Gurdjieff’s gnostic teachings
in preaching the Word, namely
a word or logos that is apparently very easy to understand.
Even Beelzebub himself
comments on the brief revelation in Komoróczky’s theatrical performance recorded on
moving picture: the essence
of our world is metabolism.
(Irrespective of what Beelzebub, Gurdjieff, Komoróczky
or the readers themselves
consider it to be, or how they
define it.) This, then, is why
the structure and operation of
the world can best be grasped
through this very metabolism.
From this aspect, the theme of
Komoróczky’s exhibition is no
less than the Universe itself
and its mapping or the possibility thereof. Thus, the exhibi-

Abszolút-abszurd, videó, 6 perc, 2012

Absolute-absurd, video, 6 min, 2012

1 » Egészen pontosan a „minden eszik,
minden megétetik” tétel a következő szövegrész
derivátumának tekinthető: «‒ Figyelj rám jól
kedves Hasszin papagájom! ‒ Most elmagyarázom neked, hogy miért is van az, hogy a
világon minden létező dolog táplálkozik és
ugyanígy reciprok módon táplálékául is szolgál
másoknak. ‒ Tehát a Világegyetemben minden
létezőben végbemegy az „anyagcsere”, vagyis
minden létező „kölcsönös táplálása”. Ez azért
van így, hogy megállítsa a kegyetlen Heropasz,
vagyis az Idő káros hatását az Abszolútra.»
V.ö.: G. I. Gurdjieff: A Mindenről és a Mindenségről, avagy Belzebub elbeszélései unokájának.
(Az emberek életének pártatlan és objektív
kritikája.) (1950) Sophiris, Budapest, 2004.

1 » To be exact, the proposition ’Everything
eats, everything is eaten’ can be seen as the
derivative of the following excerpt:
«– Hear me out my dear parrot Hassin! – Now
I explain to you why every existing thing in
the world feeds, and reciprocally serves as
food for others. – Thus, “material exchange”,
that is, the “mutual feeding” of all that exist
happens in all that exist. The purpose of this
is to stop the harmful effect of the ruthless
Heropass, that is, of Time on the Absolute.»
Cf.: G. I. Gurdjieff: The All and Everything.
Beelzebub’s Tales to His Grandson.
(An Objectively Impartial Criticism of the
Life of Man.) (Harcourt, 1950).
Komoróczky has changed the original
text on several points. The most striking
alteration is that in the original Beelzebub is
explaining to his grandson, and not a parrot.

attól, hogy Belzebub, Gurdjieff,
Komoróczky, avagy a kedves
olvasó mit is tekint anyagnak,
illetve hogyan is definiálja
azt.) És ebből adódik az, hogy
éppen ez a bizonyos anyagcsere az, amelyen keresztül
a legjobban megragadható a
világ szerkezete és működése.
Innen nézve Komoróczky
kiállításának témája nem kevesebb, mint maga az Univerzum és annak leképezése,
illetve leképezhetősége. Vagyis
a kiállításnak – az általa
felkínált frazeológiával élve
– lehetséges egy gnosztikus
és egy agnosztikus olvasata. Mivel e sorok szerzője
nincs birtokában a Tudásnak,
és nem is hisz abban, hogy
létezik egyetlen ilyen tudás,
a továbbiakban kénytelen az
utóbbi, szkeptikusnak és nem
ritkán ironikusnak is mondható olvasatot (illetve nézetet)
választani.
Térjünk tehát vissza az elejére, az eddig méltánytalanul
mellőzött papagájokhoz,
amelyek talán Komoróczky
saját nézőpontjához, alkotói
intenciójához, illetve
kiállításának ikonológiai felfejtéséhez is közelebb visznek.
A papagájokat ugyanis egy
olyan képzőművész csempészte
bele a történetbe, aki már évek
óta intenzíven foglalkozik a
memetika elméletével, és több
olyan kiállítást is létrehozott,
ahol a mémek központi
szerepet kaptak. Ezek alapján
feltételezhető, hogy Richard
Dawkins és Susan Blackmore
nyomdokain Komoróczky is

tion has – to use the phraseology offered by him – a gnostic
and an agnostic reading. As
the present author is not in the
possession of the Knowledge,
and does not believe that a
single such knowledge exists,
he is left with the choice of the
latter reading (or view), which,
we might claim, is skeptical,
and often also ironic.
Let us return to the beginning, the hitherto unfairly
neglected parrots, which
might also bring us closer to
Komoróczky’s own point of
view, artistic intention, and to
unraveling the iconology of
his exhibition. For the parrots
were smuggled into the story
by a fine artist who has been
dealing with the theory of memetics intensely for years, and
has created several exhibitions where memes were given a central role. Based on all
this, we can assume that, following the footsteps of Richard Dawkins and Susan Blackmore, Komoróczky considers
memes to be units of culture
(for a definition, please refer to
the aforementioned authors)
that can be reproduced in a
cognitive and/or material
form, the operation of which
he conceives on the model of
genes and viruses.2 According to the mentioned authors,
by the way, a meme can be
anything from graffiti to the
Kabbalah, a fact that is not
making the legitimation of the
science of memetics an easy
task at all. However, one thing
is certain: memes reproduce

a kultúra (definícióért tessék
az említett szerzőkhöz fordulni) gondolatban és/vagy
anyagszerűen reprodukálható
egységeként tekint a mémekre,
amelyek működését a gének és
a vírusok mintájára képzeli el.2
Mém amúgy a fent nevezett
szerzők szerint gyakorlatilag bármi lehet a falfirkától
a Kabbaláig, ami nem igazán
könnyíti meg a memetika
tudományának legitimációját.
Egy azonban biztos, a mémek
reprodukálódnak és mutálódnak, méghozzá úgy nevezett
replikátorokon keresztül. Ilyen
replikátor Komoróczky, Blackmore és Dawkins is. A központi videó-installáció pedig
a replikáció, azaz a szellemi
evolúció emlékműve, amely egy
meglehetősen kemény (értsd
hard, mint a hard science) perspektívába helyezi a humanista
világ valaha volt centrumát, az
embert. A memetika különleges, naturalizált, pontosabban
biologizált eszmetörténetében
ugyanis az ember (mondjuk
Pheidiásztól Leonardo da
Vincin és Marcel Duchampon
át Komoróczky-ig) nem más,
mint a vírusként terjedő, és a
világot formáló gondolatok
hordozója és terjesztője.
A kiállítás kontextusa, illetve
vonatkoztatási rendszere tehát
a gnoszticizmustól egészen
a genetikáig ível. Ebben a
rendszerben azonban meglehetősen nehéz tájékozódni,
de még nehezebb jelentéseket tulajdonítani az egyes
jeleknek, illetve mémeknek.
A legegyszerűbb motívumok

and mutate, and they do so by
means of so-called replicators.
Komoróczky, Blackmore and
Dawkins are such replicators
themselves. The central video
installation is itself the replication, that is, the memorial of
intellectual evolution, which
places the former center of
the humanist world, man,
in a rather hard (as in hard
science) perspective. In the
special, naturalistic or, to be
more precise, biologic history
of ideas of memetics, man (let
us say, from Pheidias through
Leonardo da Vinci and Marcel Duchamp to Komoróczky)
is nothing but the carrier
and promoter of conceptions
spreading like viruses and
shaping the world.

116

117

The context or reference
matrix of the exhibition, then,
arches from gnosticism to
genetics. Orienting in this
system, however, is rather
difficult, and it is even harder to attribute meaning to
individual signs or memes.
Even the simplest motives
and words very easily evoke
hopelessly complex networks
of meaning and systems
of ideas. Thus, interpreting
the exhibition in a classical,
humanist, iconographic or
iconological manner is not
only meaningless but it is also
absurd and practically impossible. Despite this, however,
the exhibition works perfectly,
moreover, it generates meanings in the mind of the spectator, thanks in most part to the
unified design, which makes

2 » V.ö.: Richard Dawkins: Az önző gén. (1976)
Gondolat, Budapest, 1986. Susan Blackmore:
A mémgépezet. Kulturális gének – a mémek.
(1991) Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.

2 » Cf.: Richard Dawkins: The Selfish Gene.
(Oxford, 1976). Susan Blackmore: The Meme
Machine. (Oxford, 1999).

és szavak is nagyon könnyen
felidézhetnek reménytelenül
komplex jelentéshálózatokat és gondolatrendszereket.
Vagyis a kiállítás klasszikus,
avagy humanista, ikonográfia
és ikonológiai értelmezése
nemcsak hogy értelmetlen,
de abszurd és gyakorlatilag
lehetetlen is. A kiállítás azonban ennek ellenére is kiválóan
működik, sőt jelentéseket
hoz létre a néző elméjében,
ami jó részt az egységes
dizájnnak köszönhető, ami
lehetővé teszi a kiállítás, mint
műalkotás gondolatkör és
szemléletmód érvényesítését is.
Ebből közvetlenül adódik egy
művészetelméleti tézis is,
amelynek értelmében a
műalkotás jelentése és
jelentősége az, hogy a világ és
a művészet működéséről beszél
allegorikusan. Tehát lassan
eljutottunk oda, hogy már nem
feltétlenül arról kell értekezni,
hogyan is működik a világ Komoróczky szerint, hanem arról,
hogy a művészeti gondolkodás
is hasonló – részben gnosztikus
részben memetikus – rugóra
jár. Ez a két fajta rugó, ez a két
szerkezet ráadásul csak elsőre
tűnik ellentmondásosnak. Igaz
ugyan, hogy a Gnózis a lényeg,
a végső szervezőelv misztikus
leírására irányul, a memetika
pedig természettudományos
alapokon közelít a kultúrához,
de lényegében mégis csak
egyetlen darwinista kulcsot ad
a világegyetem rejtélyeihez:
evolúció, azaz sikerorientált
mutáció. De vajon mi indokolja a kozmológiai témájú
kiállítás műalkotássá történő

it possible to assert the idea
and attitude of the exhibition
as a work of art as well. From
this, then, an art theoretic
thesis directly follows, namely
that the meaning and significance of the work of art is that
it speaks allegorically of the
workings of the world and of
art. Thus, we gradually got to
the point where the focus of
the discussion is not necessarily the question of how
the world works according
to Komoróczky, but the fact
that artistic thinking is run
by similar – partly gnostic,
partly memetic – principles.
Moreover, these two kinds of
bases, these two mechanisms
only seem contradictory on
first sight. Even though Gnosis
aims at the mystical description of the essence, the final
organizing principle, while
memetics approaches culture
on natural scientific bases,
the latter eventually offers a
single Darwinist key to the
mysteries of the universe: that
of evolution, that is, success
oriented mutation. But what
justifies the reduction of the
exhibition with a cosmologic
theme to a work of art? The
agnostic perspective of the interpreter on one hand, and the
visual culture of the exhibition
on the other.
On first glance, this visual
culture seems very unified and planned: it is clean
and clear, shiny and sterile.
Strong neon lights, white
‘panel paintings’ on the white
walls, and a central installa-

redukálását? Egyrészt az értelmező agnosztikus nézőpontja,
másrészt a kiállítás vizuális
kultúrája.

tion painted white. As if the
space was ruled by Reason
itself. Even if the spectator
tends to associate with it a
clinic rather than a laboratory. The two associations are
not even quite distinct from
each other, as Michel Foucault reached the archeology
of knowledge partly through
the history of clinical psychiatry.3 But before I draw up
the architecture of knowledge
according to Komoróczky, let
us examine more closely the
visual culture that the artist
works with. There is a single
work in focus, brought to life
by Komoróczky with a kind
of ’animation’. He impersonated Beelzebub and records
his teachings on film, but in
doing so, he is using the partly
surrealistic, partly technophile language that characterizes him: the text translated
and retranslated (from one
language to another) several
times is spoken in the voice of
the Google translator.

Ez a vizuális kultúra ugyanis első blikkre nagyon
egységesnek és tervszerűnek
látszik: tiszta és világos, ragyogó és steril. Erős neonvilágítás,
fehér falakon fehér „táblaképek” és fehérre festett központi
installáció. Mintha maga a
Ráció uralná a teret. Még
akkor is, ha nem feltétlenül egy
laboratóriumra, hanem inkább
egy klinikára asszociál a néző.
A két asszociáció amúgy nem
is teljesen független egymástól, hiszen Michel Foucault
részben a klinika és a pszichiátria történetén keresztül jutott el a tudás archeológiájáig.3
De mielőtt még felvázolnám
a tudás Komoróczky-féle
architektúráját, nézzük meg
alaposabban azt a vizuális
kultúrát, amellyel a művész
dolgozik. A középpontban egyetlen mű áll, amelyet Komoróczky egyfajta
„animációval” kelt életre.
Megszemélyesíti Belzebubot
és filmre veszi tanításait, de ezt
úgy teszi, hogy a rá jellemző
részben szürreális, részben
technofil nyelvet használja:
a google translator hangján
szólal meg a többször ide-oda
(egyik nyelvről a másikra)
fordított szöveg.
A szöveg egyik központi gondolatát merevíti
ki Komoróczky egyfajta
fényreklámmá, pontosabban
neongrafikává, amely egyrészt
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A central idea of the text is
arrested by Komoróczky in
a kind of neon sign, or rather, light graphics, which is a
favorite medium of conceptual
art on one hand, and, on the
other hand, it is Komoróczky’s
emblematic technique as
well, one that he has used
at the beginning of his career, for example in his work
created during the years of
the Újlak Group: „even down
every mountain till the top
of the 900 feet high Jesus
statue”. More recently, the

Omnia edunt omnesque eduntur
neon-installáció, 2012

Everything eats, everything is eaten
neoninstallation, 2012

3 » V.ö.: Michel Foucault: A bolondság
története a klasszicizmus korában. (1961)
Atlantisz, Budapest, 2004. Michel Foucault:
Elmebetegség és pszichológia. A klinikai
orvoslás születése. (1963) Corvina, Budapest,
2000. Michel Foucault: A szavak és a dolgok.
A társadalomtudományok archeológiája. (1966)
Osiris, Budapest, 2000.

3 » Cf.: Michel Foucault: History of Madness
(1972. Routledge, 2009). Michel Foucault:
Birth of the Clinic. (1963. London, 1973).
Michel Foucault: The Order of Things. The
Archeology of the Human Sciences. (1966.
Pantheon Books, 1970).

a szöveges konceptuális
művészet egyik kedvelt médiuma, másrészt Komoróczky
egyik emblematikus technikája
is, amelyet már pályája kezdetén is hasznát, például az
Újlak csoport idején készült
művében: „gyalulj le minden
hegyet a 300 láb magas Jézus
szobor tetejéig”. Újabban pedig
a Menekülési kísérlet kiállítás
központi installációja is egy
5 emelet magas állványzatra
helyezett neon felirat lett:
„failed symbol”. Ez a templomtérbe helyezett emlékmű
amúgy véleményem szerint
szintén a tudás archeológiájához és jelenkori diskurzusához, illetve diszpozitívjéhez vezet, de egyelőre még
maradjunk a klinikai laborban.4
A neon installáció közelébe
helyezett csont installáció
szintén az életmű egy korábbi
szakaszához vezet, amikor a
művész az általa elfogyasztott
csontokat építette be munkáiba
úgy, hogy a marha lábszárcsontokba (melyekből a velőt, az
örökítő anyagot, a genetikai
kód hordozóját kiette) különféle szavakat vésett. Ezek a
csontok most önállóan, három
acélrúdra fűzve jelennek meg,
és nem csupán archeológiai,
vagy szertári (esetleg vágóhídi)
asszociációkat keltenek, de
remekül illeszkednek a memetikai és genetikai eszmeiséghez
is, miközben kreatívan tágítják
a művészettörténet anyagi
határait.
A kiállítás többi része egyszerre idézi fel a „klasszikus” táblaképet és a tudományos dia-

central installation of his
Escape Attempt exhibition is
also a neon sign that reads
„failed symbol”, placed on a
5 meter high scaffolding. In
my opinion, this monument
placed in a temple space also
takes us to the archeology of
knowledge and its contemporary discourse or dispositive,
but for the time being, let us
stay in the clinical laboratory.4
The bone installation placed
near the neon installation
also links to an earlier phase
of the oeuvre, when the artist
incorporated the bones from
his consumption in his works,
engraving different words in
the shinbones (from which he
ate the marrow, the heritable
material, carrier of the genetic
code). These bones now appear independently, strung on
three steel rods, and not only
evoke associations of archeology or a laboratory (or maybe
a slaughterhouse), but also fit
perfectly in the memetic and
genetic ideology, while they
creatively extend the material
boundaries of art history.
The rest of the exhibition
simultaneously evokes the
’classic’ panel picture and the
scientific diagram. On first
glance, the series of panels
seems to be an explanatory
material, a commentary, while
at a closer look, the graphic
qualities of the panels also
become visible. These graphic
values are especially strong
in the panels Bad Drawing
and Brain. The former is also
known to designate – nomen

gramot. Első blikkre a tablók
sora magyarázó anyagnak,
kommentárnak tűnik, miközben közelebbről megfigyelve
a táblák grafikai kvalitásai is
előtűnnek. Ezek a bizonyos
grafikai értékek különösen
erőteljesek a Bad Drawing,
illetve a Brain tablón. Az
előbbi ugye – nomen est omen
– egy művészeti irányvonal
megnevezése is, amely a posztmodern egyik filiáléjaként a
szándékosan és provokatívan elrontott (elhibázott, túl
művészi, vagy éppen túl nyers)
ábrázolás erejét aknázta ki.
Az utóbbi pedig szürrealista
reminiszcenciákat kelt, bár ha
a művész a tárlatvezetésen nem
említi Salvador Dali nevét,
akkor én talán abban is egy bad
drawing művet látnék, amely az
emberi fej hosszanti metszetét
ábrázolja az állcsonttal, az orrcsonttal és az aggyal, miközben
az anatómiai ábra szokatlanul
szép szemekkel néz ránk. Sőt
az esztétikusan és művészileg
kialakított szemek felől nézve
az egész rajz egy anatómiai
ábra és egy fejtanulmány fura
és finom ötvözetének tűnik.
A Bad Drawing főszereplője
ehhez képest egy emberi agyat
falatozó, falfirkát idéző gomba,
amely a következő feliratot
illusztrálja: „a termőtest elfogyasztása után a gomba a mi
tudatunkból táplálkozik”.
A tabló azonban a graffiti kontextusán jóval túlmutató értelmező feliratokat is tartalmaz,
amely a gnosztikus tanítások
világába vezet az Univerzumot
leíró és irányító Védák és Arkhonok megidézésével.

est omen – an artistic track,
a branch of the postmodern
which exploits the power of
the deliberately and provocatively corrupted representation (spoiled by being too
artistic or too raw). The latter,
on the other hand, evokes
surrealist reminiscences,
though if the artist had not
mentioned the name of Salvador Dali at the presentation,
I might see a bad drawing
work in that one, too, which
represents a vertical section
of the human head, with the
jaw-bone, the nasal bone and
the brain, while the anatomical drawing is looking at us
with unusually beautiful eyes.
Moreover, seen from the point
of view of the esthetically and
artistically rendered eyes, the
whole drawing seems to be a
strange and subtle blend of an
anatomical illustration and a
head study. In comparison, the
protagonist of Bad Drawing is
a graffiti-like fungus eating
a human brain, which illustrates the following legend:
„after eating the sporophore,
the fungus feeds on our consciousness”. But the panel
contains explanatory legends
that go far beyond the context
of the graffiti, ones that lead
to the world of gnostic teachings by evoking the Vedas and
Arkhons describing and ruling
the Universe.
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The graphic element, the
drawing may be less emphatic
in the other panels, and the
texts and chart-like picture
collages are foregrounded.

Füzér, 2012

String, 2012

4 » Foucault értelmezésében a diszpozitív egy
meglehetősen nehezen definiálható fogalom:
lényegében mindazt az anyagi síkot jelöli,
amelyen keresztül egy diskurzus testet ölt, és
irányítja az emberi életet. A klinika esetében
hozzátartoznak a szakkönyvek, a kartonok,
a receptek, a kórtermek, de a kórházak és a
gyógyszergyárak is, amelyek – ha tetszik –
ugyanazt a kulturális kódot írják bele a történelmi valóságba.

4 » In Foucault’s interpretation, the dispositive is a concept that is rather difficult to define: in essence, it marks the entire material
field through which a discourse materializes,
and governs the life of humans. In the case
of the clinic, this includes the textbooks, the
case sheets, the prescriptions, the wards,
and even the hospitals and pharmacies,
which – if you like – inscribe the same cultural code into the historical reality.

A többi tablón a grafikai
elem, a rajz talán kevésbé hangsúlyos, és előtérbe
kerülnek a szövegek, illetve a
diagram-szerű kép-kollázsok.
A kivétel egy szöveges mű,
amelyről nem lehet eldönteni, hogy falfirka-e inkább
vagy kalligrafikus haiku: „400
musztáng és ugyanannyi anuláció kizsákmányolni v. mit”.
Önállóan az ember érteni véli a
marxista kizsákmányolást és a
pszichikai anulációt (egy emlék
eltüntetése), de a musztáng valahogy nem illik a történetbe,
akár lóra, akár autóra gondol
az ember. A diagramok, a magyarázatok és a kozmológiai
tablók vizuális szövevényében
a mű – a bad drawingokhoz
hasonlóan – talán éppen az
irracionalitást, az értelemmel
szembeállított érzelmet, a
művészi gesztust képviseli.
Azt a gesztust, amely egyrészt
a tudás hálózatai között keresi
megnyilvánulási lehetőségeit,
másrészt viszont magukat a
hálózatokat is befolyásolja,
hiszen tudomásom szerint
viszonylag ritka a gnosztikus
genetikus, miközben az is igaz,
hogy újabban a vallástörténet
vált a memetikusok egyik fő
kutatási területévé.
A kiállítás sorrendben első
bevezető tablója is a memetika
Komoróczky-féle summázatának tekinthető, ahol különféle idézetek és internetről
letöltött képek segítségével
jelenik meg a memetika
tudománya, amely a kémiától
a biológián át a kozmológiáig
ívelően fogja át az emberi tudás

One exception is a textural
piece, of which it is difficult
to decide if it is a graffiti or a
calligraphic haiku: ‘it takes
400 mustangs and just as
many annulments to exploit s.
thing’. We seem to understand
the Marxist exploitation and
the psychological annulment
(making a memory vanish) independently, but somehow the
mustang, whether we think of
the horse or the car, does not
fit in the story. In the visual
meshwork of diagrams, explanations and cosmological
panels, the work itself – similarly to bad drawings – may
represent irrationality, emotion as opposed to rationality,
the artistic gesture. The gesture which seeks its possibilities of expression amidst the
networks of knowledge on one
hand, while it also influences
the networks themselves on
the other hand, for, as far as
I know, gnostic geneticists
are relatively rare, while it is
also true that religious history
has become a major field
of research for memeticists
recently.
The first one in the series
of panels introducing the
exhibition can also be seen
as the summary of memetics
according to Komoróczky,
with the science of memetics
presented in various quotations and images downloaded
from the Internet, comprising
the system of human knowledge ranging from chemistry
through biology to cosmology.
The concepts of time and

rendszerét. Hasonlóan nagy
ívű, egyszerre didaktikusan
ésszerű és szürreálisan fragmentált tablót kap a kiállításon
az idő és a gravitáció fogalma
is. Utóbbit még némi spagetti
tészta is díszíti, mely anyag
gondolom a dimenziókat
(kettő illetve három, szellemi
illetve anyagi, művészeti
illetve hétköznapi), illetve a
dimenziók közötti váltást van
hivatva ábrázolni a kiállításon.
Komoróczky képeinek és
kollázsainak nagy része
azonban a virtuális világhoz
tartozik, hiszen a különféle
felvételek többsége az internetről származik, és a művész
maga gyűjtőszenvedélyét, illetve képi archívumát az OCD
(obsessive compulsory disorder) felől szereti magyarázni
– meglehetősen provokatívan.
Vagyis – e szerint – egy
szenvedélyes képgyűjtővel
és képalakítóval van dolga a
látogatónak, aki ebbéli tevékenységét ráadásul a memetika
felől is magyarázza. Ha tetszik
Komoróczky képi és szöveges
mémeket gyűjt, majd azokat
replikálja, lehetőség szerint
olyan formában, amelyet a
társadalom képzőművészetként
ismer el.5
De végül és végeredményben
ez lenne az a kép, amelyet a
tudásról alkothatunk a kiállítás
alapján? Nem feltétlenül. A
történet nyilván nem ilyen
egyszerű. Nem lehet ilyen
egyszerű. A papagáj sem
csupán az ismétlés és a replikáció szimbóluma, hanem a
szüzességé is, amely erotikus

gravity are given a similarly
grandiose panel in the exhibition, one that is didactically
rational and surreally fragmented at the same time. The
latter is also ornamented with
some spaghetti, a material
that, I assume, is meant to represent dimensions (two and
three, spiritual and material,
artistic and everyday), and
shifts between dimensions at
the exhibition. However, part
of Komoróczky’s pictures and
collages belong to the virtual
world, as the majority of the
different images come from
the Internet, and the artist
himself likes to explain his
passion for collecting and his
image archive along the lines
of OCD, rather provocatively.
In this way, then, the visitor is
dealing with a passionate image collector, who furthermore
even explains this activity of
his along the lines of memetics. If you like, Komoróczky is
collecting pictural and textural memes, and then replicates
them, possibly in a form that
is acknowledged by society as
fine art.5
Tabló VII., 2012
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But after all and eventually,
is this the picture that we can
form about knowledge based
on the exhibition? Not necessarily. Obviously, the story is
not that simple. It cannot be
that simple. The parrot itself is
not just the symbol of repetition and replication, but also
that of virginity, which adds
erotic connotations to the
typical bird of South American rain forests. Of course,

Tableau VII., 2012

5 » A Komoróczky-féle ikonofíliát amúgy
izgalmasan árnyalja és bonyolítja az Árnyék lét
című tabló, amely geometrikus motívumokat
alkot egy kifejezetten ikonofób szerző, Guy
Debord legendás művének felhasználásával.
A Komoróczky által lemásolt és összevágott
A spektákulum társadalma (1967-es mű)
ugyanis éppen arról szól, hogy a kapitalista
társadalom a képeken és a képi formába öntött
ideológiákon keresztül irányítja az emberek
tudatát.

5 » As a matter of fact, Komoróczky’s
iconophilia is modulated and complicated
in an exciting way by the panel entitled
Shadow Existence, which creates geometric
motives with the use of a legendary work
by a distinctly iconophobic author, Guy
Debord. The theme of the 1967 work, The
Society of the Spectacle , copied and edited
by Komoróczky, is exactly the way in which
capitalist society controls the consciousness
of people through images and ideologies
manifested in the form of images.

konnotációkkal is feltölti a
dél-amerikai őserdők jellegzetes madarát. Komoróczky
papagájainak persze nem sok
köze van a Bibliához, de valahogy számomra mégis a logosz,
a kommunikáció, a beszéd és
a fordítás allegorikus alakjaivá válnak a kiállításon. Az
alkotó és a szerző tehát ekként
nem puszta replikátor, hanem
egyúttal kreatív fordító is, aki
egyéni és sajátos konstellációkba rendezi az általa gyűjtött
mémeket. Az viszont tagadhatatlan, hogy Komoróczky
egyfajta tudományos távolságtartással teszi ezt. Megfigyel,
osztályoz, preparál – mintha
csak egy boncteremben lenne.
Komoróczky proszektúrája mégis valahogy szürreális
hatású – nemcsak azért, mert
nem látjuk tisztán a tudás
testét, a boncolás tárgyát, de
azért is, mert maga a boncolás,
a technika, a technológia, azaz
a képzőművészet válik benne
hangsúlyossá.
Ez egyúttal némi iróniát is sejtet, mely meglehetősen idegen
a gnosztikus babérokra pályázó
memetikusoktól. Bár az is
lehet, hogy csak a Menekülési
kísérlet és a Hibás szimbólum
mondatja ezt velem, amely
számomra elsősorban a modern tudomány és a modern
múzeum kritikájaként tűnt
fel a Kiscelli Múzeum templomterében. A fossziliáról
forgatott lüktető film, illetve
a dexion-salgó polcokon
árválkodó múzeumi tárgyak
és anyagok ebben a szakrális
térben a modern tudomány

Komoróczky’s parrots have
not much to do with the Bible,
but for me somehow they
still become the allegorical
figures of logos, of communication and speech at the
exhibition. In this way, the
artist and author is not merely
a replicator, but also a creative translator, who arranges
the memes he collected into
individual and unique constellations. It is undeniable,
however, that Komoróczky is
doing this with a kind of scientific distance. He observes,
categorizes, prepares – as if
he was in a dissecting room.
Still, Komoróczky’s dissection somehow comes across
as surreal – not only because
we do not see the body of the
knowledge, the object of the
dissection clearly, but also
because emphasis is given
here to dissection itself, the
technique, the technology, that
is, to fine art.
This also suggests a degree
of irony, which is quite alien
to the memeticists aspiring to
the honors of gnostics. It may
well be the case that it is only
Escape Attempt and Flawed
Symbol that make me say this,
as to me they appeared to be
a critique of modern science
and the modern museum in
the first place, in the temple
space of the Kiscelli Museum. The pulsating film about
the fossils, and the museum
objects and materials idling
on warehouse racks echoed
the failure of the system of
modern science and the jus-

rendszerének kudarcát és a
művészeti kritika jogosságát
visszhangozták. A hibás szimbólum, az elhibázott szimbolizmus tehát maga a tudomány és annak nyelve, illetve
látásmódja, amely egyetlen
rendszerbe szervezi a valójában
kaotikus és igen kreatív univerzumot, melynek lényege Gurdjieff és társai szerint éppen a
Teremtés, maga a teremtő erő
(Gurdjieffnél Okidanokh).
Az Omnia edunt omnesque
eduntur kiállítás innen nézve
éppenséggel a Foucault-i
strukturális rendszer, a Foucault-i tudás/hatalom mátrix
kritikája, hiszen olyan dolgokat replikál, olyan dolgokkal
foglalkozik, amelyek egyáltalán
nem tartoznak korszakunk
meghatározó és uralkodó gondolkodásmódjához – legalábbis
ismeretelméleti szempontból.
A képzőművészet felől nézve
viszont nagyon is korszerű a
kiállítás anyaga, hiszen sokak
szerint a kortárs művészet
egyre erőteljesebben vonzódik
az archívumok és az archeológia iránt, mert éppen a tudás
szervezete és megszervezése,
a tudás/hatalom diszpozitívja
foglalkoztatja a leginkább.
És ezzel a circulus vitiosus, az
ördögi kör be is zárul, Belzebub, Lucifer és Damien Hirst
kezet fog Komoróczkyval.

tification of artistic critique
in this sacral space. Science
itself, its language and perspective is the flawed symbol
and the defected symbolism,
which organizes into a single
system the actually chaotic
and highly creative universe,
the essence of which, according to Gurdjieff and others, is
the very Creation, the creative
force itself (which Gurdjieff
calls Okidanokh). From this
point of view, the Omnia edunt
omnesque eduntur exhibition
happens to be the critique of
Foucault’s knowledge/power
matrix, as it replicates and
deals with things that do not
belong to the dominant and
central way of thinking of our
era – at least from an epistemological aspect. Seen from
the point of view of fine art, on
the other hand, the material
of the exhibition is very up to
date, for according to many,
contemporary art is increasingly attracted to archives
and archeology, because it
is exactly the organism and
organization of knowledge, the
dispositive of knowledge/power that concerns it most. And
with this, the circulus vitiosus,
the vicious circle comes to an
end, Beelzebub, Lucifer and
Damien Hirst shake hands
with Komoróczky.
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Tabló III., 2012

Tableau III., 2012

Tabló V., 2012

Tableau V., 2012

Tabló IV. (Bad Drawing), 2012

Tabló II., 2012

Tableau IV. (Bad Drawing), 2012

Tableau II., 2012
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Tabló I., 2012

Tabló VI., 2012

Tableau I., 2012

Tableau VI., 2012
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Abszolút-Abszurd. Belzebub
magyaráz a replikátornak a
világegyetemet működtető
kölcsönös táplálásról.
Figyelj rám jól kedves
Hasszin papagájom!
Most elmagyarázom neked,
hogy miért is van az, hogy a
világon minden létező dolog
táplálkozik és ugyanígy
reciprok módon táplálékául is
szolgál másoknak.
Tehát a Világegyetemben
minden létezőben végbemegy
az „anyagcsere”, vagyis minden
létező „kölcsönös táplálása”.
Ez azért van így, hogy
megállítsa a kegyetlen Heropasz, vagyis az Idő káros
hatását az Abszolútra.
Az involúciónak és
az evolúciónak nevezett
folyamatok, összeolvadnak, hogy e „táplálék-csere”
megvalósítását biztosítsák és
hogy fenntarthassák magukat.
Tudnod kell azt az alapvető
kozmikus törvényt, mely
három független erőből áll;
másképpen mondva ez a
törvény a Világegyetemben
kivétel nélkül mindenben és
mindenütt három különálló,
független aspektusban
nyilvánul meg. Ez a három
aspektus: az „Állítás” (Tézis),
a „Tagadás” (Antitézis) és az
„Egyesítés” (Szintézis)
Az Abszolúton kívüli térben
megjelenő mindenütt-jelen-

való-Okidanokh eredetét e
három független erő egybeolvadásából nyeri, majd a későbbi
involúciók során rezgéseinek
életadó ereje megváltozik...
És csak ennek az egységnek
teljes lerombolása után történik
az, hogy a mindenütt-jelenvaló-aktív -elem-Okidanokhban lokalizált principiumai
egybeolvadnak, hogy újra
Okidanokhba változzanak
vissza, de ezúttal olyan rezgéssel, aminek új életereje van.
Ezért aztán minden képződés,
akár nagy, akár kicsi -, ha
közvetlen érintkezésbe kerül
az Abszolúttal vagy más
emanációkkal (kisugárzásokkal) egy egyensúlyvesztési,
bizonytalansági folyamaton
megy keresztül – hiány áll
be – amely folytán a három
független aspektus valamelyik
alapelvéből eredő része ellenáll
a teljessége egy másik részének
(ami ugyanannak az alapvető
kozmikus törvényének egy
másik alapelvéből ered).
Ez az aktív elem mindaddig
míg az emanációk közvetlen
hatása a teljes jelenléte körül
tart, a három eredeti részére
bomlik szét, és amelyek akkor
majdnem függetlenül léteznek,
de amint ez a közvetlen hatás
megszűnik, ezek a részek ismét
összeolvadnak, hogy mint
egész létezzenek.
Most rá kell térnünk, hogy mi
a viszony a mindenütt-jelenvaló-aktív-elem-Okidanokh és

minden lény általános jelenléte
között ‒ és milyen kozmikus
eredmények jelennek meg a
hatására.
Először is tudnod kell, hogy
minden kozmikus tömörülés,
ami az “agy”, vagy “mozgató”
nevet viseli, olyan kristályosodások alapján jön létre,
amelyek kialakulásában az
állító erőt az alapvető három
aspektus, a mindenütt-jelenvaló-Okidanokhban magába foglalt egyik vagy másik
megfelelő ereje képviseli, és
ezeknek az erőknek későbbi megvalósulásai a lények
jelenlétében pontosan ezeken a
lokalizációkon keresztül valósulnak meg.

Absolute-Absurd. Beelzebub
is lecturing the replicator
about the mutual feeding
that runs the universe.

merger of these three independent forces, and during
the subsequent involutions,
the life-giving power of its
vibrations changes...

Hear me out my dear parrot
Hassin!

And it is only after this unity
is completely destroyed that
the principles of the omnipresent-active-element
localised in Okidanokh are
merged, in order to transform
back to Okidanokh, but this
time with a vibration that has
the vital force.

Now I explain to you why
every existing thing in the
world feeds, and reciprocally
serves as food for others.
Thus, ’material exchange’,
that is, the ’mutual feeding’ of
all that exist happens in all
that exist. The purpose of this
is to stop the harmful effect of
the ruthless Heropass, that is,
of Time on the Absolute.

A mindenütt-jelenvaló-Okidanokh a lények jelenlétébe a
háromfajta lényi táplálékon
keresztül hatol be.

The processes called involution and evolution are
merged, in order to secure the
realisation of this ’exchange
of food’, and to be able to sustain themselves.

Az Okidanokh maga is
szükségszerűen részt vesz minden lényi-táplálékként szolgáló
anyag előállításában, és következésképpen abban mindig
jelen van.

You should be aware of the
fundamental cosmic law that
consists of three independent
forces; in other words, this
law is manifested in three
distinct, independent aspects
everywhere and in everything
in the Universe, without exception. These three aspects
are the ‘Statement’ (Thesis),
the’Negation’ (Antithesis),
and the ‘Unification’ (Synthesis)

Minden esetben, amint az
Okidanokh behatol egy lény
jelenlétébe, minden egyes
alkotórésze a lénynek azon
észleléseivel olvad össze, ami
akkor a „rezgések affinitása”
szerint megfelel neki ‒ azután
a megfelelő lokalizációkban,
vagyis az alkalmas agyakban
koncentrálódik.
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The origin of the omnipresent
Okidanokh that appears in
the space outside the Absolute gains its power from the

Therefore all that came into
being – whether large or
small – once in direct contact
with the Absolute or other
emanations, go through a
process of uncertainty and
loss of balance – a shortage
sets in – and as a result, a
part of the three independent
aspects originating from
one of the principles resists
another part of its totality (which originates from
another principle of the same
fundamental cosmic law).
As long as the emanations
are immediately effective
around its entire presence,
this active element is disintegrated into its three original
parts, and to ones which then
exist almost independently,
but as soon as this immediate
effect is terminated, these
parts will merge again, to
exist as a whole.
Now we have to go on to the
nature of the relationship
between the omnipresent-

element-Okidanokh and the
general presence of every being – and what cosmic results
appear as a consequence.
First of all, you need to know
that every cosmic gathering
that bears the name ’brain’
or ’motive’, is created on the
basis of crystallisations, the
formation of which takes
place with an assertive force
represented by the force
comprised in the omnipresent-Okidanokh corresponding to the three fundamental
aspects, and the subsequent
realisations of these forces
in the presence of the beings
are realised exactly through
these localisations.
The omnipresent-Okidanokh
penetrates into the presence
of the beings through three
kinds of being foods.
The Okidanokh itself is also
necessarily taking part in
the production of all the being-food, and consequently it
is always present in it.
Whenever the Okidanokh
penetrates into the presence
of a being, its every component merges with the perceptions of the being that are
adequate for it at that time
according to the ’affinity of
vibrations’ – then it is concentrated in the appropriate
localisations, that is, the adequate brains.
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Komoróczky Tamás
Minden eszik,
minden megétetik
Trafó Galéria, 2012

Tamás Komoróczky:
Everything eats,
everything is eaten
Trafó Gallery, 2012

„A gonosz egyik eszköze
a párbeszéd”

“One means that Evil has is
the dialogue”

Franz Kafka1

Franz Kafka1

Ma éppoly lelki függetlenségnek hat lét- és ismeretelméleti kérdésekkel foglalkozni, mint egykor elnyomó politikai rezsimek alatt
klasszika filológiát hallgatni2.
Abban a korszakban tehát,
amelynek a „nagy narratívák”
eltűnését róhatjuk fel, ha
a totálisról beszélünk vagy
amelyben számonkérhetővé
válik Isten és ördög határozott
különbségtétele a színpadon3,
ha az aktuálisról van szó.
Ahonnan pedig Komoróczky
tárgyalja az eszmetörténet
antagonizmusát, az az irodalmi újhegelianizmusból és a
kulturális neodarwinizmusból
ágazik le, hogy az ismétlődés
gócpontjában érjenek
újra össze az „eltérített”4
metaszövegek.

It appears to be as spiritually independent to deal with
ontological and epistemological questions today as it did
to attend classical philology
under oppressive political
regimes at one time2. In an
age liable for the disappearance of grand narratives in
the context of totality, or in
which we can ask for an explanation if there is a definite
distinction of God and devil
on the stage3 in the context
of actualities. The point from
which Komoróczky looks at
the antagonism of the history
of ideas branches off from
literary Neo-Hegelianism and
cultural Neo-Darwinism, to
see the “diverted”4 metatexts
meet again in the junction of
repetition.

Az alkotói folyamatban ‒ bár
beazonosíthatóak a forrásmegjelölések5 ‒ nem az illusztráció
tételezett. Komoróczky amennyire „ürügyként” kapaszkodik

The artist’s process – even
though the sources referenced can be identified5
– does not postulate illustration. As much as Komoróczky
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1 » Franz Kafka: A nyolc oktávfüzet. Budapest, Cartaphilus 2000. Fordította: Tandori Dezső

2 » A másként-gondolkodó. Tamás Gáspár Miklós 60.
szerk.: György Péter, Radnóti Sándor. Budapest, 2008.

3 » lásd a Nemzeti Színház vezetése körül kialakut
kultúrkampf, amelynek egyik botrányköve Madách Az
ember tragédiájának Alföldi-féle rendezése

4 » ez a művészi stratégia kvázi a debordi „détournement” eljárásnak felel meg, amikor is „a mű jelentős
része részben ironikusan átalakított, részben komolyan
vett idézetekből áll. A szituacionisták szövegeiben, mint
általában gyakran a magas avantgard gyakorlatában
mind a mai napig a vendészövegek használata igen
elterjedt”. TGM : A forradalom mint Gesamtkunstwerk: Guy Debord, 1968. szituacionizmus és a második
avant-garde. II. előadás ELTE BTK, 2012.09.18. Nem
mellékesen A spektákulum társadalmának jelentős
szövegtörzse xerox-kollázsban a kiállítás egyik tablójaként fizikailag is megjelenik.

5 » G. I. Gurdjieff: A Mindenségről és Mindenről
‒ Belzebub elbeszélései unokájának, 1950. Richard
Dawkins: Az önző gén (különös tekintettel a 11. fejezet:
Mémek, az új replikátorok részére), 1976.

1 » Franz Kafka: The Blue Octavo Notebooks.
Exact Change, 1991
2 » Péter György, Sándor Radnóti (eds): A
másként-gondolkodó. Tamás Gáspár Miklós 60.
Budapest, 2008
3 » See the kulturkampf that was generated
around the directorship of the National Theater, a
stumbling-stone of which is Imre Madách’s play
The tragedy of man directed by Róbert Alföldi
4 » This artistic strategy corresponds to the quasi-Debordian ’détournement’ procedure, where
’a major part of the work comprises quotes that
are partly ironiccaly transformed, partly taken
seriously. In the texts of the situationists, as in
the practice ogf high avantgarde in general to
this day, the use of borrowed text is quite prevalent.’ TGM: A forradalom mint Gesamtkunstwerk:
Guy Debord, 1968 szituacionizmus és a második
avant-garde. Lecture 2 at ELTE BTK, 09.18. 2012.
Not incidentally, a major body of text from The
Society of the Spectacle appears physically as a
xerox collage in a panel at the exhibition.
5 » G. I. Gurdjieff: The All and Everything. Beelzebub’s Tales to His Grandson. (Harcourt, 1950).
Richard Dawkins: The Selfish Gene. (Oxford,
1976), with special regard to the part in Chapter
11: Memes: the new replicators

bele egy-egy nyelvi formációba, ugyanannyira megengedő
a csapongással szemben.
Az eppur si muove mondata,
amelyen a kereszténység tört
meg lassan a kozmológiából
szerzett tudással szemben,
metodológiájában éppúgy a
tagadott bizonyítására vagy a
bizonyos tagadására késztet,
amelyben nem csontosodhat
meg a szellem. Ilyen típusú
vonalvezető a dialektika is,
amelyben az antitézisen való
felülemelkedéssel formálisan
változik meg a dolgok szemlélése. Ahogy Hegel után
minden determináció önmaga
megsemmisülésén keresztül
találhatja meg a valóságon túli
igazságát, az önmagát-meghaladás immanens folyamata az
egyetlen transzcendentalitás6.

holds on to a linguistic formation as a pretext, he is just
as permissive in the face of
rambling. The sentence eppur
si muove, on which Christianity broke slowly in the face
of the knowledge obtained
from cosmology, urges just as
much for proving the denied
or denying the certain in its
methodology, wherein the
spirit cannot get calcified.
Dialectic is also a guideline of
this kind, where the contemplation of things changes
formally by rising above the
antithesis. As after Hegel all
determination can find its
truth beyond reality in its
own destruction, the immanent process of exceeding
oneself is the only transcendental6.

Gurdjieffnél ‒ akitől a kiállítás
tételmondata származik ‒ ez
a Tudás materiálisabb minden
materializmusnál. A kiállítási
tér középpontjába installált
videón Belzebub így beszél
erről: „Tehát a Világegyetemben / minden létezőben
végbemegy / az »anyagcsere«, /
vagyis minden létező kölcsönös
/ táplálása. / Ez azért van így,
hogy megállítsa / a kegyetlen
Heropasz, / vagyis az idő káros
hatását az / Abszolútra7”. A
kölcsönös csere szférájában a
létrehozás folyamata tehát úgy
válik láthatatlanná, ahogy a
lingvisztikailag rögzített csere
is kioltja a szövegképzésben az
értelem-megragadás mozzanatát.

In Gurdjieff – who is the author of the thesis sentence of
the exhibition – this Knowledge is more material than
any materialism. This is how
Beelzebub speaks about it
in the video installed in the
center of the exhibition space:
« Thus, “material exchange”,
that is, the “mutual feeding”
of all that exist happens in all
that exist. The purpose of this
is to stop the harmful effect
of the ruthless Heropass, that
is, of Time on the Absolute7».
So, in the sphere of mutual
exchange, the process of
creation becomes invisible
in the same way as linguistically set exchange also
extinguishes the moment of
grasping the meaning in the
creation of texts.

A szövegmondás későbbi
szakasza fogalmazza meg
végül az Abszolút hegeli
Szubsztanciára és Szubjektumra osztását, minthogy
„Minden képződés […]/
ha közvetlen érintkezésbe/
kerül az Abszolúttal vagy/más
emanációkkal,/egy egyensúlyvesztési,/bizonytalansági folyamaton/megy keresztül/‒ hiány
áll be ‒ […]” Ez a hiány a
hagyományos organikus egység
és a modern reflexív szabadság
között beálló szakadék, amely
a szubjektumnak a Létezőtől/
Abszolúttól/Istentől való
eloldozottságának állapota.
A kultúrtörténet különböző
alteregókat termelt ki Lucifertől Shylockon át Mefisztóig8 ennek a másik pólusnak
a megszemélyesítésére, aki
a Centrumból száműzve az
instrumentális ésszel kívánja
magát újrapozicionálni.
A science fictionbe hajló
gurdjieffi kerettörténet Belzebubjában az ősvilág nyughatatlan vándora reinkarnálódik.
Narratívája egy excentrikus
ösvényt rekonstruál, amelyben
az Én a centrum hiánya és a
centrum elérésének ismétlődő
kudarca közötti helyváltoztatás
elmondásával fejlődik spirituálisan.

Kiállításmegnyitó ‒ Janesch Péter
Trafó Galéria, Budapest, 2012. december 10.

Exhibition opening – Péter Janesch
Trafó Galéria, Budapest, December 10, 2012

6 » Slavoj Žižek: Less than Nothing: Hegel and the
Shadow of Dialectical Materialism, 2012., 148. oldal
7 » Komoróczky Tamás: Abszolút-Abszurd. Belzebub
magyaráz a replikátornak a világegyetemet működtető
kölcsönös táplálásról, 2012. (videó, 6')
6 » Slavoj Žižek: Less than Nothing: Hegel and
the Shadow of Dialectical Materialism, 2012,
p. 148.
7 » Tamás Komoróczky: Absolute-Absurd.
Beelzebub is lecturing the replicator about the
mutual feeding that runs the universe. 2012
(video, 6’)
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A könyv, mint forrás és a
videó, mint a szöveges forrás
alapján készült műalkotás
közötti értelmezési szakadék
az, amelyben Komoróczky
saját rendszerelmélete megmutatkozik. Ez a tudás, vagyis
a megjelenés különbségeinek

The division of the Absolute
into Substance and Subject
is phrased in a subsequent
stage of the recitation of
the text, as “All that came
into being […] once in direct
contact with the Absolute or
other emanations, go through
a process of uncertainty and
loss of balance – a shortage
sets in – […]” This shortage
is the gap setting in between
traditional organic unity and
modern reflexive freedom,
which is the state of the subject untied from the Being/
Absolute/God. Cultural history has produced different alter egos from Lucifer through
Shylock to Mephisto8 for the
impersonation of this other
pole, who, being expelled
from the Center, tries to reposition himself by instrumetal
reason. In Gurdjieff’s frame
story tending towards science fiction, the restless wanderer of the pristine world is
reincarnated in Beelzebub.
His narrative reconstructs an
eccentric path in which the
Self develops spiritually by
telling the change of place
between the lack of a center
and the repeated failure of
reaching the center.
It is in the gap of interpretation between the book as
source and the video as work
of art based on the textual
source where Komoróczky’s
own system theory is manifested. This knowledge, that
is, the grasp of the differences of presentation, is only

8 » Odüsszeusz avagy mítosz és felvilágosodás. In: M.
Horkheimer ‒ T. Adorno: A felvilágosodás dialektikája,
1944.
8 » Odysseus, or Myth and Enlightenment. In: M.
Horkheimer – T. Adorno: Dialectic of Enlightenment, 1944

megragadása csak a beavatottak számára érthető. Az
„eltolás” vagy zavar a szereplők
és funkcióik között fogalmazódik meg: a Mindenség
és Minden dolgait enciklopédikus tudással átfogni képes
Belzebub Komoróczkynál a 12
éves Hassein alakjában jelenik
meg, aki egy replikátor-papagájjal dialogizál9. A mediátor
ezzel a „cserével” egy olyan
kiskorúság állapotába taszíttatik vissza, amelynek kifejlettlensége, önállótlansága éppen
azt árulja el, hogy képtelen
mások vezetése nélkül gondolkodni. Ezt a kiskorúságot
tehát önmaga10 választotta (i.e.
a szerzőn keresztül), így az
általa közvetített tanítás sem a
magáévá tett, átélt bizonyosság.
Mégis a világ felett uralkodás rendíthetetlenségének
bizalmával11 beszél a tollmaszkos kisfiú, aki kétirányú
mozgásával ‒ egyik kezével
kekszet kínál, a másikban
varázspálcát tart ‒ beetet és
elvarázsol.
A papagájba indoktrinált
tudás egy keresztény liturgikus
aktusban (gyónás) bűnként
szcenírozódik újra a kiállítótérben (immár a „valóságban” egy
kitömött és egy robot papagáj
között11), ami a felmondás és
a bűntetés általi feloldozás
procedurális keretében ismét
annullálódik az absztrakt csere
által. Ha a vallást Komoróczky
trivializálja a papagájos szerepjátékkal, a másik ráolvasott
metaszöveggel, a dawkinsi
mémelmélettel szekularizálja is
azt. Az elmélet szerint a vallás

egy olyan idea-mém, amely
agyról agyra terjedő szaporulatként annak köszönhetően
maradt fenn évezredekig,
hogy sikeresen használta saját előnyére kulturális
környezetét12.

achievable by the initiates.
The “displacement” or disturbance is articulated between
the actors and the functions:
Beelzebub, who is capable
of conceiving the matters of
All and Everything, appears
in the form of 12-year-old
Hassein in Komoróczky’s
work, engaging in a dialogue
with a replicator parrot9. With
this “exchange”, the mediator is cast back to a state of
underage, and by being so
undeveloped and dependent
he reveals exactly that he is
unable to think without the
leadership of others. So he
chose this underage himself10
(i.e. through the author), and
so the teaching mediated
by him is not the certainty
appropriated and experienced
either. And still, the little boy
in the feather mask speaks
with the confidence of unshakable rule over the world11,
with a bidirectional movement of feeding the line and
charming – offering crackers
with one hand and holding a
wand in the other.
The knowledge indoctrinated
in the parrot is staged again
(this time in “reality”, between a stuffed and a robot
parrot) in the exhibition
space as a sin in a Christian
liturgical act (confession),
which is again annulled
through the abstract exchange in the procedural
framework of recitation and
punishment. If Komoróczky
is trivializing religion in the
parrot role-play, he is also

Az Essere Lux imperatívuszának engedelmeskedő
térben az átjátszóprogram
végtelenített szövegével
párbeszédben rakódik tehát egymásra animizmus és
totem, mitológia és vallás,
metafizika, ráció és tudatalatti,
kioltva egymást a negativitás
szintézisében. Komoróczky
rávilágít arra, hogy a múlt
isteneivel és ideáival nem a
történeti linearitás zárt halmaza, amely számunkra véget
ért, hanem minden egyes új
elem beillesztésével újra és újra
gondolható.

9 » a párbeszédesség egyoldalúsága a késői Platón-dialógusok szerkezetét követi, vagyis az „interlokútor”
hosszas érvelésére válaszul a másik fél pusztán rövid
megerősítő kommunikációra korlátozott
10 » Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás, in: oő: A vallás a puszta ész határain belül és más
írások, 2. jav. kiadás, Gondolat, Budapest, 1980.
11 » amit Freud anakronisztikusan a varázslásnak tulajdonít. in: Sigmund Freud: Totem és Tabu, 1913.
9 » The one-sidedness of the dialogue follows
the structure of Plato’s late dialogues, with long
arguments by the interlocutor followed by short
communications restricted to reinforcing these
by the other party
10 » Immanuel Kant: Answering the Question:
What is Enlightenment? (1784)
11 » Which Freud anachronistically attributes to
magic In: Sigmund Freud: Totem and Taboo, 1913 140
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secularizing it with the other
cited metatext, the Darwinian
memetic theory. According
to the theory, religion is an
idea-meme which has survived for thousands of years
by proliferation thanks to its
successful use of the cultural environment to its own
advantage12.
In the space that obeys the
imperative of Essere Lux,
we find the settled layers of
animism and totem, mythology and religion, metaphysics,
reason and subconscious in
dialogue with the looped text
of the transmission program,
extinguishing each other in
the synthesis of negativity. Komoróczky highlights
the fact that the past, with
its gods and ideas, is not a
closed set of historical linearity which has terminated for
us, but it can be revised again
and again by fitting in each
new element.

12 » Richard Dawkins: Mémek, az új replikátorok, in: uő:
Az önző gén, 1976.
12 » Richard Dawkins: Memes: the new replicators In: The Selfish Gene. (Oxford, 1976)

Komoróczky Tamás

ALKALOM

Tamás Komoróczky

OCCASION

DOBOVICZKI ATTILA T.

ATTILA T. DOBOVICZKI

Alkalom

Occasion

Komoróczky Tamás Alkalom
című kiállításának megnyitó
beszéde.

Opening speech at Tamás
Komoróczky's exhibition
entitled Occasion.

Pécsi Galéria m21
Zsolnay Kulturális Negyed
2013. május 10 ‒ június 27.

Pécs Gallery m21
Zsolnay Cultural Quarter
May 10 – June 27 2013

Köszönöm a megtisztelő
felkérést,

Thank you for the honorable
request,

Komoróczky Tamás munkáiról
csak két esetben lehet valamilyen egységesnek tűnő szempontrendszer alapján beszélni;
az egyik az ő személye, aki a
képi elbeszélések narratív tereit
folyamatosan bővülő, újabb és
újabb történetekkel tölti ki, s
szinte kizárólag rajta keresztül
jutunk csak közelebb az elénk
táruló egyes történetek mélyebb jelentésrétegeinek felfejtéséhez.

There are only two ways in
which Tamás Komoróczky’s
works lend themselves to
discussion based on some
seemingly unified set of aspects: one of these being his
own person, who fills the narrative spaces of the pictural
narratives with continuously
extending new stories, and
it may well be only through
him that we can get closer to
unraveling the deeper layers
of meaning of the individual
stories that appear before us.

A másik lehetséges fogalmi
támpontot és keretet pedig
éppen az a paradigmatikus
fordulat kínálja, melyet a képek politikájának, más aspektusban képi fordulatnak, vagy a
kilencvenes évektől új képkorszaknak is szokás nevezni.
Ez utóbbiak vonatkozásában
Komoróczky Tamás munkásságát azokhoz a világmagyarázatokhoz érdemes
közelíteni, melyek a valóság
megértését, s a valóság össze-

függéseinek feltárását, a mélyebb összefüggések kibontását,
s új, lehetséges kauzalitások
felszínre hozását nem elsősorban szöveges, hanem vizuális
konstrukciókon keresztül
kísérlik meg.
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Azaz a valóság megértése már
nem kizárólagosan fogalmi
eszközökkel zajlik, a szöveg
elveszítette paradigmatikus
szerepét, s a világ jelenségeit
különféle mediatizált formákon keresztül tesszük kézzelfoghatóvá.
Mégis, a kiállított művek
többségén a szerző folyamatosan két médium, a szöveg
s a kép határán kalandozik.
E munkákon a hagyományos
kép-szöveg viszony visszájára
fordul: a képek nem illusztrálnak, önálló magyarázó értékük
feloldódik, ahol a szövegek
– mint szövegfoszlányok,
utalások, kiragadott idézetek –
fontos, de a mű identitásának
szempontjából alárendelt elemekként épülnek a művekbe.

Kiállításmegnyitó ‒ Doboviczki Attila T.
M21 Pécsi Galéria, 2013. május 10.

Exhibiton opening – Attila T. Doboviczki
M21 Pécs Gallery, May 10, 2013

Another conceptual reference
point and framework may
be the paradigmatic turn
referred to as the politics of
images, the pictorial turn, or,
from the 1990s, the new age
of the image.
As regards the latter, the
best approach to Tamás Komoróczky’s oeuvre is through
cosmologies which attempt
to understand the world and
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Ugyanakkor e képi-vizuális
világmagyarázatok nem a hagyományos, reprezentáció-központú fogalomkörhöz köthetőek. S bár a művész habitusában
és munkáiban szemmel láthatóak a kapcsolódások a gnosztikus hagyományokhoz, mégis
szervesen kötődik ahhoz a
racionális, analitikus szemléletmódhoz, mely jellemzően
a hatvanas-hetvenes évekkel
bezárólag a konceptualista
látásmóddal vált legitim
művészeti eljárásmóddá.

explore the causal relations
of reality, to unravel deeper
meanings and reveal new
possible causalities through
primarily visual rather than
textual constructs.
That is, the understanding
of reality does not happen
by exclusively conceptual
means, the text has lost its
paradigmatic role, and the
phenomena of the world are
made tangible through various mediatized forms.
And still, the author is constantly wandering on the
borderline of two media, the
text and the image in most of
the exhibited works. In these
pieces, the traditional relationship between the image
and the text is inverted: the
images are not illustrative,
their independent explanatory value is dissolved, while
texts – as snippets of text, references, excerpts taken out of
context – are incorporated in
the works as elements which
are important but subordinated from the point of view of
the identity of the work.
At the same time, these visual
world models are not linked
to the traditional conceptual
framework centering around
representation. Although the
habitus and works of the artist bear obvious links to the
gnostic traditions, they are
still organically connected
to the rational, analytic view
that became legitimate in
artistic procedures with the

Ez már nem az a művész-identitás, mely a valóság mikrokozmosz-szerű modelljét akarja létrehozni, s nem is a
mérnök-típusú habitus kapcsolható hozzá, amit a konstruktivista-, objektív látvány
analízis-szerű elemekre bontása s különféle valóságmodellek
létrehozása foglalkoztat. S még
csak nem is az a fajta kísérletező attitűd jellemzi, mely a
művészeti médiumok expanziójában látja a megújulás lehetőségét. Komoróczky ezeket
az attitűdöket egy magasabb
szinten bírja.
Személye egy sajátos mágus
figuráját testesíti meg, aki nem
jelentéseket, hanem jelentéshálókat hoz létre. Eszköztárában egyenlő értékkel szerepelnek ready-made-, assembladge-szerű tárgykollekciók,
a művész által plüssbe vont,
átlényegített tárgyak, vasárnapi
ebédek velős-csontjai, neonfeliratok, gesztusszerű skiccek,
talált-képek, irodalmi utalások,
audiovizuális remixek, filmek,
videómunkák. A művész ezekkel az időbeliséget hangsúlyozó leletekkel nem archaizál,
hanem átemel, átír, mediatizál.
Így lesz azonos súlyú korpusz
régészeti leletből, néprajzi emlékekből, archaikus történetek
mondavilágából, posztindusztriális jelenünk, hétköznapi
tárgyaink leleteiből.
Az egyes tárgyi-vizuális, s
szöveges elemeket először
alaposan megvizsgálja, s
vagy gondosan elraktározza,
hogy a megfelelő pillanatban

conceptualist attitude by the
sixties and seventies.
This is no longer the artist
identity that aims to create a microcosmic model of
reality, and nor is it linked
to an engineering habitus
concerned with the constructivist, analytic dissembling of
the objective spectacle and
generating different models of reality. It is not even
characterized by the experimental attitude that finds the
possibility of renewal in the
expansion of artistic media.
Komoróczky possesses these
attitudes at a higher level.
His person manifests the
figure of a special kind of magician, who creates networks
of meanings rather than
meanings. Among his tools,
equal value is given to readymade- and assemblage-like
collections of objects, objects covered with plush and
transubstantiated by the
artist, marrow bones from
Sunday lunches, neon signs,
gesture-like sketches, found
images, literary references,
audiovisual remixes, films,
video works. He is not being archaic with these finds
that emphasize temporality,
but transposes, transcribes,
mediatizes. This is how the
archeological finds, ethnographic relics, mythology of
archaic stories, the relics of
our postindustrial present
and everyday objects become
corpuses of equal weight.

illeszthesse ezeket a helyükre,
vagy – s pont ez a jellegzetes
világviszonyulás a művész védjegye – sajátos átiratokat, replikációkat készít belőlük, ahol
olyan, akár évezredes időhurkokat és összefüggésrendszereket is létrehoz, melyek éppen
ezt a mágus-képet erősítik.
Az általa teremtett, újraalkotott világ megismerése során
azonban mégsem fordul okkult
magyarázatokba. Az összefüggések lehetséges rendszere,
a mémplex olyan egyedi
logikai, történeti, ikonográfiai olvasatokat tesz lehetővé,
ahol az alkotó sajátos módon
egy önmaga által korlátozott
szabadságra tesz szert. Jóllehet
ehhez az olvasásmódhoz a
képfogalomnak egy végletekig
kiterjedt alkalmazása társul,
mégis, egy nagyon szigorú
törvény, nevezetesen a tudás
törvénye szab határt e szubjektív világmagyarázatoknak.
A szerző valójában nem
egyszerű feladatra invitálja a
nézőt; egy olyan képtörténeti
kalandozásra, ahol közösen
fedezhetjük fel azokat a
jelentésszférákat, melyek
Komoróczky évtizedes kutatásainak és vizsgálódásainak
terepét jelentik. Ám ennél sokkal többről van szó: a művész
egy új nyelvet, azaz egy nyelvi
jellemzőkkel felruházott kommunikációs rendszert épít, saját
vizuális kánonját kínálja fel a
valóság közös megértésében.
Egy olyan, csak a beavatottak
számára kibomló ikonográfiát,
ahol az összefüggések lehelet-finom hálója sző be

He first examines each object,
visual and textual element
thoroughly, and either stores
them carefully so that he can
fit them in their places at the
right moment, or – and this
special attitude to the world
is the very signature of the
artist – he creates unique
transcripts, replicas from
them, where he also generates time loops and interrelations of thousands of years
which reinforce this image of
a magician. Yet in recognizing the world created, regenerated by him, he does not
resort to occult explanations.
The possible system of relations, the memeplex enables
unique logical, historical,
iconographic interpretations
where the creator acquires a
special kind of freedom that
he himself restricts. Although
this manner of reading is accompanied by the application
of a concept of the image that
is extended to the extremes,
the subjective cosmologies
are bounded by a very strict
law, namely the law of knowledge.
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Actually, the task that the
author invites the spectator
to is not a simple one; it is
an adventure in the history
of the image where we can
jointly discover the spheres
of meaning that constitute
the field of Komoróczky’s
decade-long research and
study. However, there is more
to the story: the artist is
building a new language, that
is, a communication system

mindent és mindenkit, s válik
Komoróczky Tamás világmagyarázatainak részesévé.
Ez a közös tudás, a tudásnak
ez az unikális módja jelenti
Komoróczky munkáinak legfontosabb mondanivalóját.
Köszönöm és szívből
gratulálok!

endowed with linguistic
characteristics, he is offering
his own visual canon in the
joint understanding of reality.
An iconography that only
unfolds to the initiates, where
everything and everybody
is entwined with the ephemeral web of interrelations,
and becomes part of Tamás
Komoróczky’s cosmology.
This common knowledge, this
unique manner of knowing is
the most important message
of Komoróczky’s works.
Thank you and wholehearted congratulations!

Nem összegzés, zárókő, nem rekonstrukció és nem is dekonstrukció, hanem konstrukció – használt elemekből, amelyeknek
montázsát egy fölöttébb szertelen, ám mégis koherensnek mutatkozó (és egyben magamutogató) világszemlélet kötőanyaga
tartja össze.
(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

Not a summary, not a keystone, not a reconstruction and nor
even a deconstruction, this is construction – a montage from
used elements held together by the fixative of a world view
that is excessively wanton, while it still comes across as
coherent (and is also exhibitionistic).
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

Tudatosan gúnyt űz a kollektív emlékezetet talmi módon
helyettesítő „gyászpompából” („pompe funebre”).

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

He consciously mocks the ’funeral pomp’ that spuriously
substitutes collective consciousness (“pompe funebre”).
150

151

(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

Az ős-animizmusba, a káosz előtti létbe enged bepillantást,
de ezt a perspektívát sem erőlteti a nézőre.
(Selmeczi Bea: Moloch kertjében, Munkák és napok katalógus, 2008)

He offers a peek into pristine animism, existence before
chaos, but he is not forcing this perspective on the viewer.
(Bea Selmeczi: In Moloch’s Garden, Works & Days catalogue, 2008)
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A repülő szőnyeg túlemelkedik a művészet és a lét igazolásának, valamint a valóság állandó megkérdőjelezésének alibijén,
és a valóságot egy másik lehetőségsíkkal helyettesíti.

Sötétség és fény egyetemes sakkjátszmája.

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

The universal chess game of darkness and light.

(Selmeczi Bea: sajtószöveg – Repülő szőnyeg, Videospace Galéria, 2011)

(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia)

The flying carpet rises above the alibi of justifying art and
existence and constantly questioning reality, and substitutes reality with another plane of possibilities.

A Rászedve és kielégítve című mű egyszerre hevenyészett
benyomást keltő vázlat, valamint bonyolult és költséges, ám
könnyedségét megőrző installáció.

(Bea Selmeczi: press writing – Flying Carpet, Videospace Gallery, 2011)

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

Szürke álszőnyegek és álimafülkék szállnak, konceptuális és
ál-kézműves megoldások demilitarizált zónájában.
Nem teljesen veszélytelenül.

The work entitled Cheated and Satisfied is a sketch that
gives a makeshift impression while it is also a complicated
installation that preserves its graceful lightness nonetheless.

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

Grey pseudo carpets and pseudo mihrabs are flying, in a
demilitarized zone of conceptual and pseudo handcrafted
solutions. Not entirely harmlessly.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

Gátlástalanul használja a reklámokból ismert (és utált) áltermészettudományos apparátust, a kereskedelmi manipuláció
verbális és technikai eszközeit, eklektikus vallási tézisek és
szent szövegek töredékeit.
(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

Without inhibitions, he uses the pseudo-scientific apparatus known (and hated) from commercials, the verbal and
technological tools of commercial manipulation, fragments
of eclectic religious theses and sacred texts.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)
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A kamuflázsok tükörfényes higanygolyókként szétfutóösszeálló játéka.

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

Camouflages playfully colliding and separating like
glossy balls of mercury.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)
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Mintha idegszálaink kiterített térképe, agyunk szabásmintája
volna a falakon, a milliónyi számítógépes képtöredék, kiberfraktál ornamentikává lesz, közben idegesítő hangminták,
zajloopok szólnak, szörfölünk az agytekervényeken, a belső
utakon.

As if they were the spread out map of our nerves, the pattern
of our brain on the walls, the million computer fragments,
cyber-fractals become ornaments, while annoying sound
patterns, noise loops are heard, we surf on the cerebral convolutions, the inner paths.

(Nagy Gergely: Az idegenek arca ‒ hétköznap és neurózis,
Műértő, 2001. júl‒aug.)

(Gergely Nagy: The face of strangers – everyday and neurosis,
Műértő, 2001 jul–aug)
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Vajon a lét folyamatában a változás akarása, a csábítás mely
perverz módon az idő észlelésének egyetlen terepe? Mohóság
vagy kíváncsiság? Mohóság és kíváncsiság? Esetleg megfigyelés
a meditációban?
Vagy az öntudat a sebességben látja viszont magát?
( Jan van Strook)

In the flow of time, is it the wanting of change, temptation
that is perversely the only field of perceiving time? Is it
greed or is it curiosity? Is it greed and curiosity? Perhaps
observation in meditation?
Or is it in speed that consciousness encounters itself again?
(Jan van Strook)
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Könnyű elképzelni Komoróczkyt, amint délceg kakasként turkál a kultúrtörténet nagy szemétdombján, de a képhez az is
hozzátartozik, hogy amit talál, azt nem csak begyűjti, hanem
végiggondolja, s valami újat kreál belőle. Ez azonban az ismétlődő elemek és eszközök, a kvázi-szertartásokat dokumentáló
videók ellenére sem alkot ikonográfiai értelemben összefüggő
„egyéni mitológiát”.

A háromdimenziós, fényes bársonyfekete szavak az áltudományos diskurzus töredékei.

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

The three-dimensional, shiny velvet black words are the
fragments of pseudo-scientific discourse.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

It is easy to imagine Komoróczky rummaging, like a rooster, the huge dump heap of cultural
history, but we must add to this image that he not just collects what he finds, but also ponders on it, and uses it to create something new. However, despite the recurring elements and
tools, and the videos documenting quasi-ceremonies, this still does not comprise a ’private
mythology’ that is coherent in an iconographic sense.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)
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Angolparkok és múzeumok ‒ főként antropológiai tárak ‒
spektákulumának hangulatát idézik és vegyítik a különböző
technikák, a videók számára elkülönített sötét barlangok, a
hallgatható szövegek, zenék és speciális effektek.

(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

The dark caves reserved for the different techniques and the
videos, the texts, music and special effects to listen to recall
and mingle the atmosphere of the spectacles of landscape
gardens and museums – mainly anthropological cabinets.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

1995-ben születtek meg az első Alibi-művek, melyek az idő folyamán számos területen (ruhák,
használati tárgyak, lemezborítók, videoklipek, álhirdetések, zászlók) jelentkeztek, és fontos
szerepet kapott bennük a gag, a humor, az irónia és a játék.

Bordács Andrea: Remixer az OCD partyn, Új Művészet, 2001/6

The first Alibi works were born in 1995, and they appeared in numerous fields with time
(clothes, objects, LP covers, video clips, fake advertisements, flags), and gag, humor, irony and
play were assigned an important role in them.
(Andrea Bordács: Remixer at the OCD party, Új Művészet, 2011/6)

A fekete és a fehér (és az azt kiváltó ezüst) az egész kiállításra, még a videókra is jellemző általános érvényű, aszketikus színkészlet.
(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

Black and white (and its replacement, silver) is a general ascetic color set that characterizes
the entire exhibition, even the videos.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia)
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Folyvást bizonytalanságban tartja a nézőt afelől, hogy komolyan vegye-e a részint fogalmi, részint szenzuális információtömeget, amit az asszociációk láncreakciója rázúdít.
(Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június)

He keeps his viewers uncertain about the seriousness of
the massive amount of partly conceptual, partly sensual
information which overwhelms them in the chain reaction
of associations.
(György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june)

A loop, az önmagába visszatérő forma a megismerés, az értelem
előtti világot tükrözi.

Furcsa ez a hely..., Nem érzem itt jól
magam..., Haza akarok menni...
videó, 5 perc, 2009

(Selmeczi Bea: Moloch kertjében, Munkák és napok katalógus, 2008)

There is something bizarre in here..., I don't
feel good about this place..., I want to go
home...
video, 5 min., 2009

The loop, the form recurring to itself reflects the world before cognition and meaning.
(Bea Selmeczi: In Moloch’s Garden, Works & Days catalogue, 2008)

Hogyan viselkedne a tapéta, ha nem a falat borítaná, hanem
falra vetített képként követné egyik minta a másikat, hogy a
tapéta térbeli és időbeli megszakítatlanságának érzetét keltse?
(Ivacs Ágnes: Miféle mánia? Komoróczky Tamás: Sanyi c. videójáról,
Balkon, 2004. március-április)

How would the wallpaper behave if it was not covering the
wall, but one pattern was following the other as an image
projected on the wall, so as to make the impression of uninterrupted continuity in space and time?
(Ágnes Ivacs: What kind of mania? – On Tamás Komoróczky’s video entitled
Sanyi, Balkon, 2004 march-april)
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textil, reprodukció (1995), 2013
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textile, reproduction (1995), 2013
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Gefangenes Auge
neon-installáció, 2013

Trapped eye
neon installation, 2013
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Born in 1963, Békéscsaba, Hungary. Lives and works in Budapest.
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Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest
Alibi Fashion, Stúdió Galéria, Budapest
The House of Alibi, Bartók 32 Galéria, Budapest
Logo, Mű‒Terem Kiállító, Budapest
Schkitz, Tűzoltó u. 72, Budapest
6 Channels, Tűzoltó u. 72, Budapest
Fiatal Művészek Klubja, Budapest
Újlak Mozi, Budapest
Rezisztencia I, Bercsényi Kollégium, Budapest
Fiatal Művészek Klubja, Budapest

Ghost Trap, Neon Gallery, Budapest
2011

Escape Attempt, Kiscelli Múzeum - Fövárosi Képtár / Municipal Picture Gallery, Budapest
Flying Carpet, Videospace Gallery, Budapest

2010

Anticipated Notions of Purpose, Vajda Lajos Studio, Szentendre
Constellation of Bones, Galeria Neon, Budapest
A Poem About Nothing, Liget Gallery, Budapest

2009

Delusion with Chord Suite, Pixel Gallery, Millenáris, Budapest

2008

The Phantom of the Museum, Vasarely Museum, Pécs
“Schkitz#2”, Írókéz Gallery, Szombathely

2007

Recorded, Lada Gallery, Berlin
Hunting Trip, Impex Gallery, Budapest

2005

Dr.Sample & Mr.Shooter, Künstlerhaus Bethanien, Berlin

2004

God speed, acb Gallery, Budapest

2003

Turboreflex – Supercut, acb Gallery, Budapest

2002

Oscillatory, Compensation, Dream, XXV Bienal de Sao Paulo
Supervision I, Gallery Display, Praha
Then Nothing Else but the Buzzing of the Bees, RAM Gallery, Rotterdam
Things fall out now this way, now that, BBS, Budapest
Supervision II, Galleria U, Helsinki

2001

Social Intercourse, 49.Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion

2000

The Carnival..., City Gallery, Szombathely
PSVMK Gallery, Győr

1999

6 pictures/ordo/c3/999, ICA - Institute of Contemporary Art, Dunaújváros

1998

Monument, Knoll Gallery, Budapest

1997

Gallery by Night (with Lang /Bauman) Studio Gallery, Budapest

1996

Alibi Fashion, Studio Gallery, Budapest

1995

The House of Alibi, Bartók 32 Gallery, Budapest

1994

Logo, Mű-Terem Gallery, Budapest

1993

Skicc, Tűzoltó 72. Gallery, Budapest

1991

6 Channels, Tűzoltó 72. Gallery, Budapest

1990

Young Artists’ Club, Budapest
Újlak Cinema, Budapest
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1989

Resistance I., Bercsényi College, Budapest

1987

Young Artists’ Club, Budapest

VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2013

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Budapesti merítés 2013, Bálna, Budapest
VI. Crosstalk Video Art Fesztivál, Budapest
Under Reconstruction | Újlak 1989-1995, Flórián Műhely, Budapest
My Little Cloud, Dovin Galéria, Budapest
Malevich visszanéz, MAMÜ Galéria, Budapest
Aquamediale, Landkreis Dahme-Spreewald, Lübben
A Hős, a Hősnő és a szerző, Ludwig Múzeum, Budapest
HangON, Kepes Intézet, Eger
HangON, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
The Hungarian Magic Cube - Video Art Exhibition of Hungarian artists, Gallery 5 Kalisher,
Tel Aviv, Israel
HangON, Miskolci Galéria Városi Múzeum, Miskolc
Hibriditás a Kárpát medencében, Írókéz Gyűjtemény, MODEM, Debrecen
IV. Crosstalk Video Art Fesztivál, Budapest
Laza szlogenek, szabadtéri táblakiállítás a Liszt Ferenc téren (Artpool, Budapest)
FIAC (Videospace Galéria), Paris
Expectations / Elvárások, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Marslakók, Videospace Galéria, Budapest
Viszonyok. Ki? Kit? Mivel?, Városi Galéria, Székesfehérvár
Crosstalk III. Nemzetközi Videófesztivál, Merlin Színház, Budapest
Action!, Infernoesque, Berlin
Folyamatok III. / Animáció, Videospace Galéria, Budapest
Videospritz, Trieste Contemporanea, Trieste
Remix I., Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
Crosstalk II. Nemzetközi Videófesztivál, Budapest
'another time, another place' ‒ contemporary hungarian video artists, Washington DC
Szabad akarat, Írókéz Gyűjtemény 1988‒2008, Városi Galéria, Szombathely
Screening Room: Contemporary Hungarian Video Artists, Janos Gat Gallery, New York
Az idő legújabb cáfolata, Írókéz Gyűjtemény 1988‒2008, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Art Forum Berlin (Lada Project), Berlin
Animals, Pöge-Haus, Leipzig
Ego a falon, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc
Herbs 2008 (Kunst am Hamburger Bahnhof ), Infernoesque, Berlin
Cityscape‒Landscape, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Crosstalk Nemzetközi Videófesztivál, Gödör park, Budapest
Folyamatok I., Videospace Galéria, Budapest
Minden Mozi, Ludwig Múzeum, Budapest
"Guess who is coming...", R.A.M. Gallery, Rotterdam
TIME PRINT 08, Hungarian Cultural Institute, Brussel
CPH video cabin, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Prewiew, (Lada Project), Berlin
Képzeletbeli éden, Impex Galéria, Budapest
Foto Rio, Photobienial, Rio de Janeiro
Futurama, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Generally Believed, Mongolischen Botschaft in Berlin, Berlin
HOME FOR LOST IDEAS, General Public, Berlin
Gutleut 15, Frankfurt am Main
Gyűjtemény, ICA ‒ Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
MEMO, acb Galéria, Budapest
Shopped to Death, Art Forum Berlin / Tuteurhouses, Berlin
Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau, Berlin
Europa Fries, Collegium Hungaricum, Berlin
Loud and Clear Too, Ludwig Múzeum, Budapest, Museum Ludwig, Köln,
Loud and Clear Too, Chinese European Art Center, Xiamen University Art College
Künstlerhaus Bethanien, Berlin
"Synchronized Coincidence...", Galerie Bergstüb'l, Berlin
Technische Fachhochschule Wildan, Berlin

Budapest Immersion, 2013, Bálna, Budapest
VI. Crosstalk Video Art Festival, Budapest
Under Reconstruction | Újlak 1989-1995, Flórián Műhely, Budapest
My Little Cloud, Dovin Gallery, Budapest
Malevich Looks Back, MAMÜ Gallery, Budapest
Aquamediale, Landkreis Dahme-Spreewald, Lübben

2012

The Hero, the Heroine and the Author, Ludwig Museum, Budapest
HangON, Kepes Institute, Eger
HangON, Jósa András Museum, Nyíregyháza
The Hungarian Magic Cube – Video Art Exhibition of Hungarian artists, Gallery 5 Kalisher,
Tel Aviv, Israel

2011

HangON, Miskolc Gallery Municipal Museum, Miskolc
Hybridity in Carpathian basin , Írókéz Collection, MODEM, Debrecen
IV. Crosstalk Video Art Festival, Budapest
Loose slogans, Liszt Ferenc square, Budapest

2010

FIAC, (Videospace Budapest Gallery), Paris
Expectations, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Martians, Videospace Gallery, Budapest
Conditions. Who? Whom? With what?, City Gallery, Székesfehérvár
Crosstalk III., International Video Art Festival, Merlin Theater, Budapest
Action!, Infernoesque, Berlin
Procession III./ Animation, Videospace Gallery, Budapest

2009

Videospritz, Trieste Contemporanea, Trieste
Remix I., International Contemporary Art Center, Dunaújváros
Crosstalk II, International Video Art Festival, Budapest
'another time, another place'– contemporary hungarian video artists, Washington DC
Free Will, Irokéz Collection 1988–2008, City Gallery, Szombathely
Screening Room: Contemporary Hungarian Video Artists, Janos Gat Gallery, New York

2008

The latest rebuttal time, Irokéz Collection 1988-2008, Hungarian National Gallery, Budapest
Art Forum Berlin (Lada Project), Berlin
Animals, Pöge-Haus, Leipzig
Ego on the wall, Miskolc Gallery Municipal Museum, Miskolc
Herbs 2008 (Kunst am Hamburger Bahnhof), Infernoesque, Berlin
Cityscape-Landscape, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Crosstalk, Video Art Festival, Gödör park, Budapest
Procession I., Videospace Gallery, Budapest
All that Cinema, Ludwig Museum, Budapest
"Guess who is coming...", R.A.M. Gallery, Rotterdam
TIME PRINT 08, Hungarian Cultural Institute, Brussel

2007

CPH video cabin, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin
Prewiew (Lada Project), Berlin
Imaginary Paradise, Impex Gallery, Budapest
Foto Rio, Photobienial, Rio de Janeiro
Futurama, Collegium Hungaricum Berlin, Berlin

2006

Generally Believed, Mongolischen Botschaft in Berlin, Berlin
HOME FOR LOST IDEAS, General Public, Berlin
Gutleut 15, Frankfurt am Main
Collection, ICA – Institute of Contemporary Art, Dunaújváros

2005

MEMO, acb Gallery, Budapest
Shopped to Death, Art Forum Berlin / Tuteurhouses, Berlin
Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau, Berlin
Europa Fries, Collegium Hungaricum, Berlin
Loud and Clear Too, Ludwig Museum, Budapest, Museum Ludwig, Köln,
Loud and Clear Too, Chinese European Art Center, Xiamen University Art College
Künstlerhaus Bethanien, Berlin
"Synchronized Coincidence...", Galerie Bergstüb'l, Berlin
Technische Fachhochschule Wildan, Berlin
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2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2005

'1st Art Fair Wien (acb Galéria), Wien
Magyar Digitális Grafika, Millenáris, Budapest
Museum Night, R.A.M. Gallery, Rotterdam
Gyűjteményes kiállítás, Ludwig Múzeum, Budapest
Antik Enteriőr / Plug Kortárs Művészeti Vásár (acb Galéria), Budapest
Around Us, R.A.M. Gallery, Rotterdam
Supra ‒ Individual, Schloss Goldegg
Szappanopera, Műcsarnok, Budapest
Art Fair Köln (acb Galéria), Köln
AURA, Millenáris, Budapest
Rosszcsontok, Műcsarnok, Budapest
Without Cinema, The House of the Lords, Brno
Krém 2003, MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Budapest
Bemutatkozó kiállítás, acb Galéria, Budapest
Art Fair 2003, Rotterdam
1.Muestra del Internacionale Video, El Salvador, San Salvador
Videovine ‒ Muskátli Borház, Budapest
BUDAPEST BOX, Ludwig Múzeum, Budapest
Woof Woof, Visual Arts in Temple Bar, Dublin
Art Forum Berlin (Trafó Galéria), Berlin
Az Írókéz Gyűjtemény 2001, Műcsarnok, Budapest
Kert, Városi Képtár, Szombathely
Compatibility, Zoo Gallery, Nantes
Histoires Hongroises, Musée d'art moderne Lille Métropole,Villeneuved'Ascqe
Krém, MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény, Budapest
Hungarian Digital Art / C3, ICA New Media Centre, London
Csomópont, Budapest-Metró
Digitális Testek, Ludwig Múzeum, Budapest
Woof Woof, Austrian Cultural Institute (ACI), London
Art Narrative - Contemporary Hungarian Photography, Knoll Galéria, Budapest / Wien
Áthallás, Műcsarnok, Budapest
Up to You!, Škuc Gallery, Ljubljana
Média Modell, Műcsarnok, Budapest
T‒dugó, De Fabriek, Eindhoven
10 Young Hungarians, König Albrecht House, Leipzig
Internet Galaxis, Műcsarnok, Budapest
Galerie 5020, Salzburg
Remix, Pécsi Galéria, Pécs
Ifjúkori önarckép, Galeria Emil Filly, Ustí nad Labem
Az álomgyár olajozottan működik, Trafó Galéria, Budapest
Rendhagyó emlékezet, Szombathelyi Képtár, Szombathely
Komoly és fiatal, Ernst Múzeum, Budapest
Alibi Fashion, Trafó Galéria, Budapest
It’s jazzy, Palait Jalta, Frankfurt am Main
Inter/Média/Művészet, Ernst Múzeum, Budapest / Palazzo della Regione, Triest
A bűn méze, Szombathelyi Képtár, Szombathely
Area, Római Magyar Akadémia, Roma
Try again later, Gaswork Gallery, London
Site Transitoire, Olasz Intézet, Budapest
Gallery by Night, Stúdió Galéria, Budapest
Trafik, Szombathelyi Képtár, Szombathely; Morawska Galerie, Brno, Landesgalerie Eisenstadt
Sic!, Kiscelli Museum, Budapest
Derkovits ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest
Rejtőzködő, Ernst Múzeum, Budapest
The Roundabout, shed im eisenwerk, Eisenwerk, Frauenfeld
Ruhm und Ehre, Galerie der Stadt Schwaz
Műélvezés, Bartók 32 Galéria, Budapest
De Valigia, Nyugati Pályaudvar, Budapest

'1st Art Fair Wien (acb Gallery), Wien
Hungarian Digital Graphic, Millenáris, Budapest
Museum Night, R.A.M. Gallery, Rotterdam
Collection exhibition, Ludwig Museum, Budapest
Antique Interior / Plug Contemporary Art Fair (acb Gallery), Budapest

2004

Around Us, R.A.M. Gallery, Rotterdam
Supra – Individual, Schloss Goldegg
Soapoper, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
Art Fair Köln (acb Gallery), Köln

2003

AURA, Millenáris, Budapest
Naughty, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
Without Cinema, The House of the Lords, Brno
Cream 2003, MEO Contemporary Art Museum, Budapest
Opening exhibition, acb Gallery, Budapest
Art Fair 2003, Rotterdam
1.Muestra del Internacionale Video, El Salvador, San Salvador
Videovine -Muskatli Vinehouse, Budapest

2002

BUDAPEST BOX, Ludwig Museum, Budapest
Woof Woof, Visual Arts in Temple Bar, Dublin
Art Forum Berlin (Trafó Gallery), Berlin

2001

Irókéz collection 2001, Műcsarnok / Kunsthalle Budapest
Garden, City Gallery, Szombathely
Compatibility, Zoo Gallery, Nantes
Histoires Hongroises, Musée d'art moderne Lille Métropole,Villeneuved'Ascqe
Cream, MEO Contemporary Art Museum, Budapest
Hungarian Digital Art / C3, ICA New Media Centre, London
Junction, Budapest–Metro
Digitalized Bodies, Ludwig Museum, Budapest
Woof Woof, Austrian Cultural Institute (ACI), London

2000

Art Narrative – Contemporary Hungarian Photography, Knoll Gallery, Budapest / Wien
Crosstalk, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
Up to You!, Škuc Gallery, Ljubljana
Media Model, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
T-dugó, De Fabriek, Eindhoven
10 Young Hungarians, König Albrecht House, Leipzig

1999

Internet Galaxy, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
Galerie 5020, Salzburg
Remix, City Gallery, Pécs
A portrait of the Artist as a Young Man, Ustí nad Labem
The Dream Factory’s Running Smoothly, Trafo Gallery, Budapest
Irregular memory, City Gallery, Szombathely
Young and Serious, Ernst Museum, Budapest
Alibi Fashion, Trafó Gallery, Budapest
It’s jazzy, Palait Jalta, Frankfurt am Main

1998

Inter/Media/Art, Ernst Museum, Budapest / Palazzo della Regione, Triest
Bloomsday, City Gallery, Szombathely
Area, Accademia d'Ungheria, Roma
Try again later, Gaswork Gallery, London
Site Transitoire, Italian Institute of Budapest, Budapest

1997

Gallery by Night, Studio Gallery, Budapest
Trafik, City Gallery, Szombathely; Morawska Gallery Brno; Landesgalerie Eisenstadt
Sic!, Museum Kiscell – Municipal Picture Gallery, Budapest
Derkovits – scholarship exhibition, Ernst Museum, Budapest
Hidden, Ernst Museum, Budapest
The Roundabout, shed im eisenwerk, Eisenwerk, Frauenfeld
Ruhm und Ehre, Galerie der Stadt Schwaz
Pleasure of Art , Bartók 32 Gallery, Budapest
De Valigia, Nyugati Railwaystation, Budapest
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1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

A legkevesebb, Ernst Múzeum, Budapest
Derkovits ösztöndíjasok, Ernst Múzeum, Budapest
A művészeten túl / Beyond Art, Ludwig Múzeum, Budapest
Sent I Mental Blue, Budapest Galéria, Budapest
Balzsam, Ernst Múzeum, Budapest
Aritmia 3, Uitz Terem, Dunaújváros
Újlak S port, Liget Galéria, Budapest
Beyond Belief, Museum of Contemporary Art, Chichago; Allen Memorial Art Museum, Oberlin College
Studio'95, Vigadó Galéria, Budapest
Újlak Csoport, Olof Palme Ház, Műcsarnok, Budapest
Több, mint tíz, Ludwig Múzeum, Budapest
80-as évek képzőművészet, Ernst Múzeum, Budapest
2. Hungarian Contemporary Epigon Exhibition, KX Kampnagel, Hamburg
Hanginstallációk / Újlak Csoport, Goethe Intézet, Budapest
Fremd und Vertraut / Újlak Csoport, Kulturfabrik Salzmann, Kassel
Little Things, Fészek Galéria, Budapest; Randolf Street Gallery, Chicago; Art in General, New York;
Delta Axis Center, Memphis; City Gallery, Guadalajara
Fluxuskoncert, Orosz Kulturális Központ, Budapest
Spektrum, Tűzoltó 72, Budapest
Szentivánéj, Lengyel Követség, Prága
Az idegen szép, Stúdió Galéria, Budapest
Újlak csoport, Uitz Terem, Dunaújváros
Újlak performance, Kultúrház, Dunaújváros
Újlak csoport, Tűzoltó 72, Budapest
Újlak music performance, Hangár, Budapest
Medien Biennale, Museum der Bildende Kunste, Leipzig
Sub Voce - Kortárs Magyar Videó Installáció, Műcsarnok, Budapest
Oscillation 1‒2, Műcsarnok, Budapest; 6. Bástya, Komarno
Újlak nyitókiállítás, Tűzoltó 72, Budapest
Stúdió '90, Ernst Múzeum, Budapest
Újlak performance és kirakatkiállítás, Életünk Galéria, Szombathely
Inspiration - Sommer Atalier, Messegelande, Hannover
Ressource Kunst, Műcsarnok, Budapest
Újlak kollektív, Újlak Mozi, Budapest
Performance I-II, Hungária Fürdőház, Budapest

1996

The Least, Ernst Museum, Budapest
Derkovits – scholarship exhibition, Ernst Museum, Budapest
Beyond Art, Ludwig Museum, Budapest
Sent I Mental Blue, Budapest Gallery, Budapest

1995

Balsam, Ernst Museum, Budapest
Aritmia 3, Uitz Hall, Dunaújváros
Újlak S port, Liget Gallery, Budapest
Beyond Belief, Museum of Contemporary Art, Chichago; Allen Memorial Art Museum, Oberlin College
Studio'95, Vigadó Gallery, Budapest

1994

Újlak Group, Palme Hall, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
More then Ten, Ludwig Museum, Budapest
80 'years Art, Ernst Museum, Budapest

1993

2. Hungarian Contemporary Epigon Exhibition, KX Kampnagel, Hamburg
Soundinstallations / Újlak Group, Goethe Institute, Budapest
Fremd und Vertraut / Újlak Group, Kulturfabrik Salzmann, Kassel
Little Things, Fészek Galéria, Budapest; Randolf Street Gallery, Chicago; Art in General, New York;
Delta Axis Center, Memphis; City Gallery, Guadalajara
Fluxconcert, Russian cultural center, Budapest

1992

Spectrum, Tűzoltó 72 Gallery, Budapest
Midsummer's Eve, Polish Embassy, Praha
The Foreigner is Beauty, Studio Gallery, Budapest
Újlak Group, Uitz Hall, Dunaújváros
Újlak Group performance, Culture House, Dunaújváros
Újlak Group, Tűzoltó 72 Gallery, Budapest
Újlak Group music performance, Hangár, Budapest
Medien Biennale, Museum der Bildende Kunste, Leipzig

1991

Sub Voce – Contemporary Hungarian Video Installation, Műcsarnok / Kunsthalle Budapest
Oscillation 1-2, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest; 6. Bastion, Komarno
Újlak Group opening exhibition, Tűzoltó 72 Gallery, Budapest

1990

Studio '90, Ernst Museum, Budapest
Újlak Group performance and show-window exhibition, Életünk Gallery, Szombathely
Inspiration – Sommer Atalier, Messegelande, Hannover
Ressource Kunst, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest
Újlak Group collective, Újlak Cinema, Budapest

1989
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Performance I-II, Hungária Bathhouse, Budapest

MŰVÉSZETI VÁSÁROK

ART FAIRS

2010
2008
2007
2005

2010

FIAC (Videospace Gallery), Paris

2008

Art Forum Berlin (Lada Project), Berlin

2007

Prewiew (Lada Project), Berlin

2005

Antique Interior / Plug Contemporary Art Fair (acb Gallery), Budapest

2004
2003
2002

FIAC (Videospace Galéria), Paris
Art Forum Berlin (Lada Project), Berlin
Prewiew (Lada Project), Berlin
Antik Enteriőr / Plug Kortárs Művészeti Vásár (acb Galéria), Budapest
Wienna Art Fair (acb Galéria), Wien
Kunst Köln (acb Galéria), Köln
Antik Enteriőr (acb Galéria), Budapest
MEO Art Fair (acb Galéria), Budapest
Art Fair 2003 (RAM Gallery), Rotterdam
Art Forum Berlin (Trafó Galéria), Berlin
Art Fair, (RAM Gallery), Amsterdam

Wienna Art Fair (acb Gallery), Wien
2004

Kunst Köln (acb Gallery), Köln
Antique Interior (acb Gallery), Budapest

2003

MEO Art Fair (acb Gallery), Budapest
Art Fair 2003 (RAM Gallery), Rotterdam

2002

Art Forum Berlin (Trafó Gallery), Berlin
Art Fair, (RAM Gallery), Amsterdam

MŰVEK KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN

WORKS IN PUBLIC COLLECTIONS

Ludwig Múzeum, Budapest
Szombathelyi Képtár, Szombathely
Paksi Képtár, Paks
Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
Kortárs Múzeum, Pécs
Miskolci Galéria Városi Múzeum, Miskolc

Ludwig Museum, Budapest
City Art Gallery of Szombathely, Szombathely
City Art Gallery of Paks, Paks
Institute of Contemporary Art, Dunaújváros
Contemporary Museum, Pécs
Miskolc Gallery Municipal Museum, Miskolc

MŰVEK MAGÁNGYŰJTEMÉNYEKBEN

WORKS IN PRIVATE COLLECTIONS

Írókéz gyűjtemény
Spengler-Somlai gyűjtemény
Horváth Béla gyűjtemény
AVIVA Gyűjtemény
MEO Kortárs Művészeti Gyűjtemény
Kincses Károly gyűjtemény
Offenbacher Ferenc gyűjtemény

Írókéz collection
Spengler-Somlai collection
Horváth Béla collection
AVIVA collection
MEO Contemporary Art Collection
Kincses Károly collection
Offenbacher Ferenc collection

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK

WORKS IN PUBLIC SPACE

2013
2009
2008
2006
2004

2013

Mosaic mural of M4 metro Szent Gellért station, Budapest

2009

Facade (glass mural for Szent István University, Gödöllő)

2008

Spears (glass mural for Szent István University, Gödöllő)

2006

Energy fluctuations (glass mural for Szent István University, Gödöllő)

2004

Wallpaper for the Ludwig Museum's caffeteria

M4 Szent Gellért tér állomás mozaik burkolata, Budapest
Fasszád, üveg-murália, Szent István Egyetem, Gödöllő
Nyilak, üveg-murália, Szent István Egyetem, Gödöllő
Energia áramlás, üveg-murália, Szent István Egyetem, Gödöllő
Tapéta a Ludwig Múzeum kávézójában

VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Komoróczky Tamás: Repülőszőnyeg + Szökési kísérlet + Anticipált célképzetek, katalógus, 2011
Komoróczky Tamás: Munkák és napok, (2004‒2008), katalógus, 2008
Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau Berlin, katalógus, 2005
Histories Hongroises, Musée d'art moderne de Lille Métropole, Villeneuve D' Ascq, katalógus, 2001
urbane Realitaten: Social Intercourse ‒ Társasági közlekedés, 49. Velencei Képzőmûvészeti Biennále, Magyar Pavilon, katalógus, 2001

Komoróczky Tamás: Flying Carpet + Escape Attempt + Anticipated Target Concepts, catalogue, 2011

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

SELECTED PUBLICATIONS

Várkonyi György: Fekete tűzijáték – Quasi una fantasia, Műértő, 2013. június
Hornyik Sándor: A tudás archeológiája a proszektúrán ‒ Komoróczky Tamás Minden eszik, minden megétetik című kiállítása,
Balkon, 2012. február
Várkonyi György: A múzeum fantomja, Mozgó Világ, 2008. december
Ivacs Ágnes: Miféle mánia? Komoróczky Tamás: Sanyi, (Loop, acb galéria), Balkon, 2004. március‒április
St. Auby Tamás: Komoróczky Tamás a sötétség és a fény között az intermediális menhelyen, Balkon 1994. július‒augusztus

György Várkonyi: Black fireworks – Quasi una fantasia, Műértő, 2013 june

Komoróczky Tamás: Works & Days, (2004–2008), catalogue, 2008
Focus Istanbul, Martin-Gropius-Bau Berlin, 2005
Histories Hongroises, Musée d'art moderne de Lille Métropole, Villeneuve D' Ascq, 2001
urbane Realitaten: Social Intercourse, 49.Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion, catalogue, 2001

Sándor Hornyik: The Archeology of Knowledge on the Dissection Table – Tamás Komoróczky’s exhibition entitled
Everything Eats, Everything is Eaten, Balkon, 2012 february
György Várkonyi: The phantom of the museum, Mozgó Világ, 2008 december
Ágnes Ivacs: What kind of mania? – Tamás Komoróczky: Sanyi (Loop, acb gallery), Balkon, 2004 march-april
Tamás St. Auby: Tamás Komoróczky – a sötétség és a fény között az intermediális menhelyen, Balkon 1994 july-august
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Doboviczki Attila T. (1970)
Médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
oktatója. A pécsi Közelítés Művészeti Egyesület egyik alapítója, vezetője.

Attila T. Doboviczki (1970)
Media searcher, teacher of Communication's Department at University of Pécs.
One of the founder, director of Közelítés Művészeti Egyesület.

Dr. Farkas András (1961)
Jogász, jövőbiztosítási szakértő, író, korábban diplomata és konzul.
Alkotói és szakértői honlapja: www.drfarkasandras.hu

Dr. András Farkas (1961)
Judge, life insurance advisor, writer, before diplomat and consul.
Website: www.drfarkasandras.hu
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