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AZ ÉRZÉKELHETŐ HATÁRÁN – MÁS HANGOK
2014. OKTÓBER 18. – NOVEMBER 23.
Kurátor: SŐRÉS Zsolt | Koncepció: RÓZSÁS Lívia

BINAURA csoport | BLAZSEK András | Arturas BUMŠTEINAS | 
Thanos CHRYSAKIS |Jozef CSERES | Bernhard GÁL | hans w. koch | 
NAGY Gergő | Gerardo NOLASCO MAGAÑA | Jon ROSE | 
Christian SKJØDT | Carsten STABENOW | VÁRNAI Gyula

A hang az elmúlt évtizedek képzőművészetében egyre nagyobb 
teret nyerő médium, annak ellenére, hogy ez alapjaiban ellen-
kezni látszik a képzőművészet fogalmával. A hang kiterjedése 
időben és a maga absztrakciójában merőben különbözik az 
egyszeri képpé vagy plasztikus művé szervezett vizuális infor-
mációtól, de még a többi időbeli műfajhoz (mint amilyen pél-
dául a performansz- vagy videóművészet) képest is erőteljes a 
vizualitás szinte teljes hiánya.

A hanginstallációk gyakran meghatározó eleme a külső hely-
színen készült, többnyire a kész műben már modifikált formá-
ban hallható felvétel (field recordings) valamint a szonifikáció  

– a nem hangzó jelek (kép, adat és ezek mátrixai) – 
meghangosítása. A felvett és újrajátszott zajokkal, környeze-
ti- vagy a szonifikáció során generált hangokkal, hangrétegek-
kel újra vagy először szembesülünk azáltal, hogy a művészek  
beemelik őket a kiállítótérbe.

A hangfelvételi eljárások mára már lehetővé teszik olyan han-
gok előállítását és reprodukálását, melyeket egyébként nem 
érzékelnénk; vagy azért mert nem mindennapos hangkörnye-
zetünk részei, vagy mert az emberi fül számára erősítés nél-
kül nem hallhatók. A kiállítás olyan művek bemutatását tervezi, 

Christian SKJØDT 
Rezonáns zavarok III. című munkájának felhasználásával
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melyek az érzékelés, természetesen elsősorban a hang érzéke-
lésének határmezsgyéire reflektálnak. A Műcsarnok termeiben 
a legutóbbi bő egy évtized néhány hanginstallációját mutat-
juk be, magyar és külföldi művészek részvételével. Néhányan  
közülük a képzőművészet, néhányan pedig a zene felől közelí-
tik meg az ábrázolt tárgyat és az hanginstalláció felépítésének 
módszerét, akad azonban teljesen konceptuális reflexió is. 

Más foglalkoztatja hans w. koch német zeneszerzőt, aki a kvint-
kört teszi szemléletessé egy interaktív installációval, mint 
Bernhard Gál osztrák művészt és zenetörténészt, aki otthona 
felvett hangjait sajátos módon elegyíti Alsógalla és a turulma-
dár történetének áthallásaival.
Christian Skjødt több mint 200 hangszóróból álló törékeny és 
finom installációja a Műcsarnok tetőablakán beszűrődő fényt 
teszi hallhatóvá, míg a Nagy Gergő által teremtett, elsötétített 
teremben lévő hangkörnyezet egyszerre csak egy embert fogad 

„magába”, aki odabent saját érzékeléséhez kerülhet közelebb. 
Arturas Bumšteinas barokk színházak szélgépeinek hangját hoz-
za a Műcsarnokba, a BINAURA csoport pedig olyan interaktív 
rendszert hoz létre, amit a megfigyelés önkéntelenül is átrendez. 
Várnai Gyula A gondolat formájában egy mozgásforma re-
konstrukcióját kísérli meg, hanghatások segítségével: egy 
nyílvessző képzeletbeli útjának, majd koppanásának hang-
ját halljuk a grandiózus tárgyakká konstruált hangszórókból. 
Gerardo Nolasco Magaña installációja kiterjedésében Várnai 
művének ellenkezője: egy kis hangszóró rejlik a Műcsarnok 
bejárata melletti egyik fán, amiből a Közép-Amerikában ősho-
nos quetzal madár hangja szól.
Carsten Stabenow hasonló minimalizmussal egyetlen zongora-
húrt mutat meg installációjából, ennél azonban sokkal több 
rejlik a tetőszerkezetben, ahonnan a zongorahúr rezonanciáit 
nyeri. Jozef Cseres Jon Rose-zal közösen a Rosenbergek állás-
foglalásra késztető történetét mutatja be filmeken és vitrinben 
lévő tárgyakon keresztül, az összeállítás kifejezetten a Műcsar-
nok terére készült. Ahogy Thanos Chrysakis, az Egyesült Király-
ságban élő görög művész is egy új hangkörnyezetet hozott létre 
erre az alkalomra. 

hans w. koch 
Kvintkör című installációhoz készült illusztráció részlete
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Az érzékelhető határán nem a hangművészet történetét kíván-
ja bemutatni, így sem magyar, sem nemzetközi vonatkozásában 
nem arra törekszik, hogy a kiállított művek történeti vonalat 
rajzoljanak föl. Ugyanakkor a kiállításhoz tartozó interpretációs 
tér igyekszik támpontokat adni a látogatónak a hangművészet 
és a kísérleti zene elmúlt száz évéből: Tóth Pál szerteágazó ze-
nei gyűjteménye, J. Milo Taylor hangművészet történetét fel-
dolgozó munkája és egy sor más kiadvány és hanganyag segít-
ségével. Itt hallgathatók meg a kiállító művészek zeneművei és 
performansz-dokumentációi is.

A Műcsarnokban olyan médiumspecifikus, de egyben tematikus 
kiállítást képzeltünk el, ami a hang lehetséges képzőművészeti 
felhasználásai mellett a külvilág érzékelésének – elsősorban 
az auralitás révén megragadható – aspektusait is vizsgálja. 

A hang képzőművészeti szerepével foglalkozó, hanginstalláci-
ókat bemutató kiállítások szórványosan voltak jelen Magyar-
országon – Az érzékelhető határán című kiállítás egyszerre je-
lent most bemutatkozási lehetőséget magyar, részben kevéssé 
ismert alkotók számára, és mutatja be néhány külföldi alkotó 
legutóbbi munkáit.

A KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK 

A BINAURA (Nagy Ágoston és Samu Bence) a 2000-es évek ele-
jétől készít szoftver alapú interfészeket, fizikai installációkat, 
ingyenes, nyílt forrású eszközök és nyelvek segítségével. 
Székhelyük Budapest, de workshopjaikkal az Európai Unió 
országaitól kezdve Norvégián át Indiáig a legkülönbözőbb 
közegekben és közösségekben kutatják az interakció-tervezés, 
kreatív kódolás vagy a procedurális rajzolás módszereit. 

Blazsek András (1984, Dunaszerdahely) magyar-szlovák média-
művész. Az installáció és a hangművészet foglalkoztatja leg-
inkább. 2009-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egye-
temen, posztgraduális tanulmányait a kölni Médiaművészeti 
Egyetemen (Kunsthochschule für Medien – KHM) végzi. A Beso-
rolás Alatt művészcsoport alapító tagja. 2009-ben és 2010-ben 
a +3dB Kortárs Hangművészeti Fesztivál kurátora volt.

BINAURA csoport
Alpha (részlet)
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Arturas BUMŠTEINAS
Ablakok című installációjához kapcsolódó illusztráció

Arturas Bumšteinas (1982, Vilnius) Litvániában és Varsó-
ban élő zeneszerző és hangművész, aki a Works and Days,  
a Twentytwentyone Kvartett és a Zarasai együttesek alapítója 
és tagja, valamint több nemzetközi együttműködés kezdemé-
nyezője. 2007 és 2011 között a berlini Antje Wachs Galéria mu-
tatta be installációs munkáit. 

Thanos Chrysakis (1971, Athén) 1998 óta az Egyesült Király-
ságban él. Zenei darabok, performanszok és installációk létre-
hozásával foglalkozik. Ütős és hangművészet szakokon szerzett 
képzettséget a Lansdown Elektronikus Művészeti Centrumban, 
és zeneszerzésből doktorált a Goldsmiths Londoni Egyetemen. 

Jozef Cseres (1961, Érsekújvár) a zene és a képzőművészet 
esztétikáját, valamint filozófiát tanít a Comenius Egyetemen 
Pozsonyban, a besztercebányai Zeneakadémián és a Képző-
művészeti Karon Pozsonyban. Cseres multimédia művészként,  
zeneesztétaként és konceptuális művészként is aktív. 

Bernhard Gál (1971, Bécs) osztrák képzőművész, zeneszerező 
és zenetörténész a kortárs zenében, az installáció- és média-
művészetben egyaránt járatos. Az idén kilencedik alkalommal 
Bécsben megrendezett „shut up and listen!” fesztivál művé-
szeti vezetője.

hans w. koch (1962, Köln) zeneszerző, performer és hangmű-
vész. A Tübingeni Egyetemen egyiptológiával és ókori távol- 
keleti tudományokkal és vallásokkal foglalkozott, ezenkívül 
zenét, történelmet és fizikát is tanult a Weingarteni Egyetemen. 
Munkáit számtalan eseményen és fesztiválon mutatták be. 2008-
ban az Ars Electronica Fesztivál díjazottjai között volt. 2012 óta 
hibrid zeneszerzést tanít Düsseldorfban.

Nagy Gergő (1984, Miskolc) hanginstallációkat készít, audio-
vizuális performanszokat ad elő és zeneszerzéssel foglalkozik. 
2009-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, 2012-ben pe-
dig a hágai Királyi Konzervatóriumban fejezte be tanulmányait. 
A Besorolás Alatt művészcsoport alapító tagja. A 2009-ben és 
2010-ben Budapesten megrendezett +3dB Kortárs Hangművé-
szeti Fesztivál kurátora volt. 
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VÁRNAI Gyula
A gondolat formája (részlet)

Gerardo Nolasco Magaña (1975, Mexikóváros) több diszciplí-
nában alkotó képzőművész, jelenleg Budapesten él. Művészeti 
gyakorlatában többféle médiumot használ a festészettől a hang-
installációig. Számos művészeti intézményben és galériában  
állított ki Mexikóban – többek között a Rufino Tamayo Múzeum-
ban Mexikóvárosban – és más nemzetközi kiállítóhelyeken.

Jon Rose (1951, Rochester) az Egyesült Királyságban született, 
Ausztráliában élő hegedűművész. Új, improvizált és experimen-
tális zenével és médiumokkal foglalkozott eddigi karrierje során. 

Christian Skjødt (1980,  Ålborg) dán hangművész és zene szerző 
munkáiban a hang és a zaj fizikalitásában, valamint esztétiká-
jában is feltárja a térbeli és időbeli vonatkozásokat. Installációi 
gyakran helyspecifikusak, a nem hallható és a rejtett kiemelé-
sével foglalkoznak. Skjødt Európa legtöbb részén dolgozott már, 
de emellett Kanadában és Malin, Afrikában is. Tanulmányait a 
Dán Királyi Zeneakadámián végezte. Jelenleg Koppenhágában 
él és dolgozik.

Carsten Stabenow (1972, Berlin) kurátorként, zenei producer-
ként, kommunikációs szakemberként és művészként dolgozik a 
művészi produkció és a művészetközvetítés határmezsgyéjén. 
Berlinben tanult, ahol később megalapította a Garázs média-
művészeti fesztivált, alapítója és művészeti vezetője a Tuned 
City projektnek, valamint a szintén berlini Dock művészeti és 
médiaprodukciós szervezet társalapítója. 

Várnai Gyula (1956, Kazincbarcika) a magyarországi neo kon-
ceptualizmus reprezentatív képviselője. Változatos médium-
használatot alkalmazó vizsgálódásainak kiindulópontja leg-
többször valamely egyszerű, hétköznapi jelenség. Redukált 
eszköztár, egyszerű elrendezés, összepárosítás és elhagyás jel-
lemzi tárgyait és képeit. Konceptualitás, költőiség és akkurátus 
eszkábálás egyszerre sajátjai tárgy-együtteseinek; a hulladék, 
a talált tárgyak és helyzetek újrahasznosításának esztétikája 
kíséri alkotásait.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Csóka Edina, csoka.edina@mucsarnok.hu, tel.: +3630-669-8831
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PROGRAMOK

Október 17., péntek 19 óra
A kiállítást megnyitja: Kovács Balázs (XRC), 
filozófus és elektronikus zenész, PTE-MK, elektronikus zenei szak
20 óra: koncert: Thanos Chrysakis – Christian Kobi 
– Christian Skjødt – Sőrés Zsolt Ahad Kvartett

Október 18., szombat 15 óra
Nyitó tárlatvezetés Sőrés Zsolttal, Rózsás Líviával és a kiállítás 
jelen lévő művészeivel. A vezetés nyelve angol és magyar

Október 26., vasárnap 16 óra
Kiterjesztett hallgatás – tárlatvezetés Szigetvári Andrea zeneszerzővel

Október 29., szerda 18 óra
Láthatatlan mozi: a korai amerikai avantgárd film 1894–1941. 
Fényritmusok – zene és absztrakció (168’) kurátor: Bruce Posner 

November 4., kedd 20 óra
Táncelőadás: Hodworks: Pirkad – adaptáció (30’)
A Trafó Kortárs Művészetek Házával koprodukcióban készült Pirkad 2014-ben elnyerte  
az évad legjobb kortárs táncelőadásának járó Lábán Rudolf-díjat, és az év húsz legkiemel-
kedőbb előadása közé választotta az Aerowaves nemzetközi hálózat.

November 5., szerda 18 óra
Zaj és intermédia – válogatás kortárs hangművészeti videó művekből 
(161’) (John Grzinich, Jason Lescalleet, Otomo Yoshihide)

November 6., csütörtök 18 óra
ASTMA (Alekszej Boriszov – Olga Noszova duó, Oroszország) 
és én (Tóth Pál) koncertje

November 8., szombat 10–13 óra
Családi nap Összhang címmel

November 9., vasárnap 16 óra
A hang képzőművészeti aspektusai – tárlatvezetés Rózsás Líviával

November 13., csütörtök 18 óra
Tóth Kinga: ALL MACHINE vizuális- és hangköltészeti performansz

November 14., péntek 18 óra
Peter Strickland Berberian Sound Studio (92’) című filmjének vetítése, 
utána Sőrés Zsolt beszélget a művésszel

November 23., vasárnap 16 óra
Záró tárlatvezetés Sőrés Zsolttal, a kiállítás kurátorával

A tárlatvezetéseken és a múzeumpedagógiai foglalkozáson belépőjegy megvásárlásával lehet részt venni. 

A programokra a belépőjegy ára 800 Ft | Az irodalmi programra a belépőjegy ára 300 Ft | A programvárltozás jogát fenntartjuk!

NAGY Gergő: “Cycle of Two” (részlet)


