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r ö v i d s z i nop s z i s

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz című munka a
műalkotások és a művészeti projektek meghiúsulásának személyes okait és tapasztalatait, ezek komplex társadalmi összefüggéseit vizsgálja. Bár a kiindulópontot személyes tapasztalatok jelentik, a terv ambíciója azonban egy olyan komplex alkotás
létrehozása, amely az okokat és a körülményeket nemcsak feltárja, összegyűjti és elrendezi, hanem általánosabb szintre is
emeli, továbbá a kívülállók számára is érthető formában reprezentálja. Ennek megfelelően a terv két tartalmi egysége térben is
elkülönül egymástól. A pavilon teremsorában látható maga a ’mű’: egy ﬁzikai érzékelésre, asszociációra épített, hangolt szélinstalláció, ami a szél erejével, hangjával, a szél-metafora asszociációs hálójával a meghiúsulás személyes, emocionális szintjét
eleveníti meg; míg az átriumban elhelyezett videómunka, a meghiúsulások gyűjteménye, a meg-nem-valósulás hiány-archívuma a téma hely- és kultúraspeciﬁkus megközelítését és tágabb értelmezését adja.

Kurátor: Frazon Zsófia etnográfus
Alkotó: Koronczi Endre képzőművész
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Dal a meghiúsuláshoz
Song for Miscarriage
Canto per saltare

The proposed project for the 55th Venice Biennale, Song for Miscarriage, examines the personal experiences and reasons
for not completing a work of art or an artistic project. It also wishes to place this phenomenon into a complex social context.
Although the starting point is the individual experience, this project will also create a complex work of art, which does not
only reveal, collect and arrange the causes and circumstances, but it also elevates them to a more general level, and displays
them for the visitors in a comprehensible, meaningful way. According to this, the plan is comprised of two units. The room
section of the pavilion will house the „work of art” itself: a wind installation based on physical perception, association, which,
with the help of the sound and strength of the wind, using the wind metaphor’s association network, creates the personal and
emotional levels of miscarriage and incompletion. In the atrium a video project is displayed, a collection of miscarriage, the
archive of lack, which oﬀers a culture speciﬁc approach to as well as a wider interpretation of the topic.

Curator: Zsófia Frazon
Artist: Endre Koronczi

k u r át or i k onc e p c ió

„Van szele az hervadásnak, van az elmúlásnak, s van az
új időknek. Kibe beleszorijják a szelet, azt megfojtják.”

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett Dal a meghiúsuláshoz című munka a műalkotások és a művészeti projektek meghiúsulásának személyes okait
és tapasztalatait, ezek komplex társadalmi összefüggéseit vizsgálja. Bár a kiindulópontot személyes
tapasztalatok jelentik, a terv ambíciója azonban egy olyan komplex alkotás létrehozása, amely az
okokat és a körülményeket nemcsak feltárja, összegyűjti és elrendezi, hanem általánosabb szintre
is emeli, továbbá a kívülállók számára is érthető formában reprezentálja. Ennek megfelelően a terv
két tartalmi egysége térben is elkülönül egymástól. A pavilon teremsorában látható maga a mű:
egy ﬁzikai érzékelésre, asszociációra épített, hangolt szél-installáció, ami a szél erejével, hangjával,
a szél-metafora asszociációs hálójával a meghiúsulás személyes, emocionális szintjét eleveníti meg;
míg az átriumban elhelyezett videómunka, a meghiúsulások gyűjteménye, a meg-nem-valósulás hiány-archívuma a téma hely- és kultúraspeciﬁkus megközelítését és tágabb értelmezését
adja. A témát érzékeltető mű, és az okokat gyűjtő, elrendező és bemutató archívum nemcsak az
értelmezésnek, hanem a befogadásnak is más-más szintjét jelentik.

5

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója
kurátor: Frazon Zsóﬁa • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

Dal a meghiúsuláshoz
Song for Miscarriage
Canto per saltare

Az alábbi pályázat összefoglalja azokat az alapkérdéseket, alapfogalmakat, elméleti és módszertani
megközelítéseket, amelyek a mű koncepcionális és tartalmi részét képezik. Mint:
•
•
•
•
•

a társadalomkritikus megközelítés,
az alkotás szimbólumrendszerének kifejtése,
a művészi kollaboráció és az együttműködés lehetőségeinek felvázolása,
az alkotás felépítésének, struktúrájának bemutatása,
végül az aktivitások és a publikációk funkciójának és tartalmának meghatározása.

Az alkotás megvalósításának technikai leírását a látványtervhez kapcsolt műleírás tartalmazza.

Alapkérdések
Megérthető-e egy művész életműve az el-nem-készült művek nélkül? Lehet-e teljes a művészet története
a meg-nem-valósított munkák hiányával? Miként szerezhetünk tudomást e művekről, e művek létezési
formájáról, koncepciójáról? És érdemes-e foglalkozni velük? Alakíthatják-e elképzeléseinket, tudásunkat
és fogalmainkat a művészetről, és persze arról az alkotókról, vagy alkotócsoportról, akikhez tartoznak,
akikhez tartozhatnának? És vajon tényleg csak gondolatokról és vágyakról van szó? Egy mű meg-nemvalósulása mindig veszteség-e, vagy lehet a természetes szelekció része? Mi az egyéni és a társadalmi

felelősség szerepe a meghiúsulásban? Előfordul-e, hogy a művész már tervében megelőlegezi a meghiúsulás gondolatát? A tervezés során latolgatja-e egy művész a megvalósulás esélyeit? Húz-e vonalat reális
lehetőséget és álmok közé? Átlépi-e ezeket? Az életkörülmények, a társadalmi elfogadottság, az ebből
következő lelki kondíciók befolyásolják-e egy projekt reális megvalósulási esélyeit? Szüksége van-e arra,
hogy az alkotókat kiszámítható mégis kritikus társadalmi, kulturális és művészeti közeg vegye körül?
A társadalmi és kulturális megítélés hat-e a nélkülözöttség, a felkapottság, a tervezhetőség és a tervezés
perspektíváira? Igaz-e az a vélekedés, hogy egy művész a legrosszabb körülmények között tudja kihozni
magából a legtöbbet? A magyarországi tapasztalatok mutatnak-e valamiféle hely- és kultúraspeciﬁkus
mintázatot? Esetleg érzékelhető-e valamiféle kelet-európai megoldás a társadalom, a kultúra, a kultúrpolitika, a kritika és a művészeti alkotómunka összefüggésében? Mit gondolunk ma Magyarországon
a művészet társadalmi megítéléséről? Van-e a művészet helyéről és szerepéről társadalmi tudásunk?
A művészet mint ’munka’ legitimnek tekinthető-e mai magyar társadalmi berendezkedésben? Tudja-e
ma Magyarországon egy művész, hogy ’mekkorában’ gondolkodhat? Mit gondolunk ma a művészeti
alkotótevékenységgel kapcsolatban nagyságrendről, perspektíváról és utópiáról? Ebben a gondolkodásmódban hol helyezhető el az az indulat, ami a pályázatban bemutatott koncepció megszületését is eredményezte? És az indulat mint érzés (amely pozitív és negatív tartalmakat egyaránt egyesít) miként része
egy műnek úgy, hogy ne a panasz, hanem a konstruktivitás irányába mozdítsa azt? A kritika hangjában
miként helyezhető el a személyes érzés és érzelem adekvát módon? Miként ragadhatók meg és interpretálhatók e rejtett mechanizmusok, fontos-e, hogy erre kísérlet tegyünk? Ehhez milyen eszközöket és
műfajokat használhatunk?

Fogalmak:
kánon, kritika, hiány és lehetőség
A meg-nem-valósított művek hivatalosan (és értelemszerűen) nem az életmű és nem a kánon részei.
Viszont fontos szerepet töltenek be az életműről és a kánonról való gondolkodásban: a kritika
hangját, szerepét és lehetőségét jelentik. A meg-nem-valósulás az alkotói vágyakon, terveken és gondolatokon (az alkotás személyes dimenzióin) túl, kapcsolódik egyfelől a művészet és a művészek társadalmi szerepéhez, másfelől a művészeti szcéna, a kultúrpolitika, a műkritika, a szimbolikus és gazdasági
tőke működési mechanizmusaihoz is. Ha a meg-nem-valósulást a hiány fogalmával írjuk le, akkor a
legkülönfélébb hiányféleségeket vehetjük számba: a hiányzó mű, a hiányzó lehetőség, a hiányzó szándék, a hiányzó pénz, a ﬁgyelem hiánya, a kritika hiánya, a tudás hiánya, az együttműködés és a kétoldalúság hiánya, vagy akár a bizalom hiánya. Az alkotás ezekre a hiányokra reﬂektál: érzékelhetővé, hallhatóvá és láthatóvá teszi a problémát, az okokat, az eltéréseket és a kritikát.

k u r át or i k onc e p c ió

Az alkotás felépítése:
strukturált és nyitott mű
Az alkotás legfontosabb gesztusa az építkezés. Ez adja a mintázatot, és ez köti össze a pavilon ﬁzikai
terét az eseményekkel és a résztvevőkkel. Az alkotás közös alkotói és kurátori kutatás eredményeire
épül, amelynek folyamat- és eseményszerűségében jelennek meg az alkotás főbb csomópontjai:
• a pavilonban létrehozott installáció,
• a prezentációt megelőző események,
• végül az alkotást, annak tágabb kontextusát értelmező publikációk.
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Adódik azonban egy másik értelmezési keret is: hiszen a meg-nem-valósulás olyan potenciál, rejtett tartalék, talonban levő terv és gondolat, ami a művészi gondolkodás és az alkotás mozgatója, a
kifejezés lehetősége. A meg-nem-valósultság tehát lehet a művek ideiglenes állapota: amiből
még bármi lehet. Az ideiglenesség éppen ezért értelmezhető inspirációként is. Az értelmezés lehetősége annak a társadalmi, kulturális és személyes kontextusnak a függvénye, amelyben megjelenik.
A hiány és a lehetőség közötti feszültség az, ami a kritikus beszédet lehetővé és relevánssá teszi, és
segíti a kánon továbbgondolását.

Az installáció
A velencei pavilonban látható alkotás két installációs részből áll. A pavilon teremsorában látható a
tulajdonképpeni mű, ami egy olyan ventilátorokból épített alkotás, ﬁzikai érzékelésre és
asszociációkra épített szél-installáció, ami nem más, mint a meghiúsulás művészi megfogalmazása,
egyben az alkotás személyes, emocionális olvasata. A mű anyagtalansága (szél és hang), és mégis erős
vizualitása (amit az ipari méretű ventilátor fűzér teremt meg) egyfelől izgalmas feszültséget teremt
a térben, másfelől a szél konkrét és metaforikus használatával a látogatókban asszociációk sorát
indítja el. Ehhez ad majd segítséget a pavilon bevezető szövege, ami a konkrét kérdések és a bátor
asszociációk beindítását egyformán motiválja. A szél mint metafora, a szél-metaforák sokfélesége és
változatossága, az installáció értelmezésére számtalan különböző lehetőséget kínál. A szél lényegében
anyagtalan, láthatatlan, mégis jól érzékelhető: akár egy gondolat. Láthatóságához mindig szükség
van valamire, amit elmozdít, megmozgat, meglibbent vagy egyszerűen elfúj. A szél magában rejti
továbbá a szabadságot, a lebegést, az egymásmellé sodródást, az egymástól távol kerülés lehetőségét. De benne van a romantikus üvöltő szél képzete ugyanúgy, mint egy gyenge sóhaj. Alacsony és
magas nyomás találkozása – ha ﬁzikai úton közelítjük meg a természeti jelenséget. A szélben mozgó
levegő továbbá a négy alapelem egyike, s mint ilyen, jól sűrít az egymástól eltérő interpretációkat.

Tud könnyed és szellemes, de tomboló és viharos lenni egyaránt. Minden attól a környezettől függ,
amelyben létrejön. A pavilon terében szerkesztett mesterséges és irányított, egyenletesen fújó és daloló szél a ﬁzikai érzékelésen túl elsősorban emocionális hatások kiváltására alkalmas és az élményszerű befogadást teszik lehetővé. A ﬁzikai érzékelésen alapuló alkotást és befogadást erősíti a szélinstalláció hangja: egy 20 hangból szerkesztett dal, amelynek megkomponálására Szigetvári Andrea
zeneszerzőt, egyetemi adjunktust, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elektronikus zenei médiaművészet szakirányának vezetőjét kértük fel, aki tapasztalatokkal rendelkezik a technikai környezet
és a zenei fogalmazásmód illesztésével kapcsolatban.
A pavilon átrium terében egy többcsatornás videómunka látható. A videó a koncepció
alapkérdéseire adott művészi reﬂexiók gyűjteménye, egy sajátos hiány-archívum, amely az alkotás ambíciói szerint a téma hely- és kultúraspeciﬁkus megközelítését és tágabb értelmezését adja.
A videómunka elkészítése a pavilonban látható alkotás előzményéhez kapcsolódik. Az esemény egy
olyan workshop, amelynek nemcsak az a célja, hogy felsorolja azokat a körülményeket és eseményeket, amelyek a meg-nem-valósulás okait adják, hanem az is, hogy platformot jelentsen a vélemények strukturált kifejtésére, akár megoldások és stratégiák megfogalmazására. Az átriumban látható
videómunka a megelőző eseményen készített dokumentáció anyagából készül. A szerkesztésben a
különböző vélemények és tapasztalatok egymásmellé rendelése és megmutatása érvényesül. A cél
nem panaszdiskurzus létrehozása, hanem minél sokrétűbb, eseteken alapuló megközelítések prezentációja, az archívum és a dokumentáció összekapcsolásával. Az archívum egyben egy olyan link is,
amely kimutat a pavilonból: a beszélgetések, interjúk, közösségi események felé.
Az alkotás pavilonban látható installációja így nemcsak a tereket, hanem a gondolatokat és az érzéseket is egymásba kapcsolja: míg a felvetett téma alapvetően negatív konnotációval bír (ld. hiány-archívum), addig maga a ’mű’ (a szél-installáció) lényegét az érzéki, metaforikus és pozitív tartalmakat
megmozgató (pl. a szél mint megújuló energiaforrás), kellemes érzés hatja át. Az alkotás így adekvát
módon helyezi egymás mellé a kritikai beszédmód (kánon, intézménykritika, ideológiakritika), és a
mű érzéki befogadásából eredő emocionális kifejezés lehetőségét. Az alkotás e két szféra közötti feszültségre épül. Míg a látogatót a pavilonba lépve a bevezető szöveg, a szél és a dal konkrét és átvitt
értelemben is befújja az alkotás gondolati és ﬁzikai terébe, addig az átriumban látható archívum a
konkrét események elrendezésével és megmutatásával időlegesen lehorgonyozza a szelet. A szél és a
dal – és nemcsak annak illúziója –, az archívum – és nemcsak annak látszata – együtt teremtik meg
az alkotás nyelvét, közösségi megközelítését és terét, amelyet a látogatók érezhetnek, használhatnak
vagy akár tovább is gondolhatnak.

k u r át or i k onc e p c ió

A tervezett események időben megelőzik a pavilonban felépített installációt. Az esemény ideális
formája egy vagy több workshop, amely az alkotásban feltett kérdések strukturált feldolgozására
ad lehetőséget. A workhopra meghívott művészek egy előre kidolgozott, konkrét kérdéseket tartalmazó felkérést kapnak – melyek lényegében a pályázat alapkérdéseinek felelnek meg. A workshop
megvalósulási formája egy irányított beszélgetés, amelyben a művészeken kívül kutatók (művészettörténész, antropológus, szociológus, pszichológus) és kritikusok is részt vesznek, a cél pedig
egyfelől a kérdésekre adott egyedi válaszok egybegyűjtése, a hasonlóságok és különbségek ﬁnomítása, a szubjektív és objektív okok feltárása, végül valamiféle közös válasz megfogalmazása – akár
egy alkotás formájában. A workshop a résztvevők számától függően ismétlődhet. Az eseményeket
dokumentáció rögzíti, majd akár további, egy-egy résztémát továbbépítő páros beszélgetésekkel is
kiegészülhet. Ezek a dokumentációk képezik az archívum anyagát, amelyből a pavilon átriumában
látható videómunka készül el. Az alkotás eseményszerűsége tehát nemcsak térben és időben, hanem
– közösségi esemény révén – más alkotók és résztvevők számára is nyitottá teszi a művet, amely így
nem egyetlen nézőpont, hanem egy komplex gondolkodási rendszer és véleményháló megmutatását
teszi lehetővé.
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Az események

Publikációk
A strukturált mű része továbbá egy nyomtatott kiadvány, ami az installációval, az archívummal
és az eseményekkel párhuzamosan, azzal összefüggésben bontja tovább a témát szöveges és képes
formában, további szerzők és alkotók bevonásával (részletek a katalógus szakmai koncepciójában).
Hasonló, mégis más fogyasztói és felhasználói attitűdre épül az alkotás és a kutatás teljes anyagát
strukturáltan elrendező online felület, ami a projekt indulásával egy időben készül majd el, de azt
követően is hozzáférhető, bővíthető és szerkeszthető marad. Az online felület többféle dokumentumot (kép, szöveg, ﬁlm) és használati módot (olvasás, kommentelés, hozzáírás) kapcsol egybe,
lehetővé teszi továbbá a keresést és az elmélyülést, ami kiegészülhet további közösségi médiumokból
ismert web2 funkciókkal.

Befejezés
A pályázatban bemutatott alkotás alapja a közös gondolkodás és a vita, az egyéni alkotás és a
network kapcsolata, a demokratikus véleményformálás lehetőségeinek és formáinak kialakítása a
tekintélyelvű megnyilvánulások helyett. A művész szerepe a rámutatáson alapul. A mű (a művész és
a kurátor ambíciói szerint) nem pusztán illúzióra és elméleti megközelítésre épül, hanem sokkal inkább a hétköznapi tapasztalatok gyűjtésére és interpretálására, ezek érthetővé és átélhetővé tételére.
Az alkotás anyagtalansága és hangja, ﬁzikai (valós) és online (virtuális) tere szüntelenül érzékelteti
a láthatóság és láthatatlanság feszültségét, a mű pavilon határain túlmutató, intellektuális és emocionális befogadását, az érzelmek és a személyes olvasatok lehetőségét. A ﬁgyelem, a rákérdezés és a
kutatás teszi láthatóvá a kérdéseket és a válaszokat: a hiányra adott kritikus és emocionális művészi
válasz formájában. Az alkotás lényege, hogy érzelmeket váltson ki: aggályt, felháborodást, megkönnyebbülést, mosolyt, örömet, csalódást, szomorúságot, kételkedést, reményvesztést és feladást,
vagy épp intellektuális és érzelmi megújulást, felszabadulást, nagyvonalú elengedést és kritikát. És
kerüljenek egymás mellé az idők: a múlt, a jelen és a jövő – valóság és utópia. Ha nincsenek válaszok, legyenek kérdések. Látható, olvasható, átélhető, bőrünkön érezhető és hallható formában. Egy
dinamikus, nyitott és kritikus mű létrehozásával.

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A pavilon tere és az installáció
A pavilonban megjelenő tárgyak két tartalmi egységre osztják a teret. Az egyik az átrium (a pavilon közepén elhelyezkedő,
nyitott tér), a másik az ezt körülvevő kiállítóterek sora, amely az átrium körül elhelyezkedő terek láncolata. A kiállítótereken való végighaladás önmagába tér vissza és újrakezdhető.
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Műleírás, látványtervek

A pavilon terei

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k
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A pavilon a folyamatos mozgás és áramlás helyszíne. Az áramlás anyaga maga a tér, illetve a teret megtöltő anyag, a levegő.
Az egymásba nyíló tereken keresztül erős szél fúj, a tereket összefűzve, önmagába visszatérően. A projekttel való ismerkedés
első lépésében nem látunk mást csak a szél életben tartásához szükséges technikai eszközöket: ventilátorokat (és kábeleket,
csatlakozókat).

A szél útja a pavilon terében

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A szél
A térben elhelyezett ventilátorok egy sort alkotnak, olyan láncot, amely a tereken keresztülrohanó szélnek határozott pályát
rajzol. A ventilátorok olyan távolságban vannak egymástól, hogy a kiáramló levegő egyiktől a másikig ér. A ventilátorok szívó
oldalán még jól érzékelhető a sorban előttük lévő fújó hatása, így az egymást követő ventilátorok egymás hatását felerősítve
működnek. Az utolsó az elsőhöz kapcsolódik, így a lánc nem szakad meg, az áramlás folyamatos.

A ventilátorok egymáshoz való viszonya
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A szél szülte dal

A ventilátorok elhelyezkedése a térben

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

Példa az egyedi gyártású design ventilátorra
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A nagy teljesítményű ipari ventilátorok ereje elegendő ahhoz, hogy jól érzékelhető, kellemes szél fújja be a teret. Ez a viszonylag erős, a nyári melegben
kellemesen hűs szél a műtárgy, a ventilátorok és egyéb eszközök adják a
keretet, a megjelenítést szolgáló technikai környezetet. A láncba fűzött ventilátorok erőteljes esztétikai minőséget is képviselnek.
Az erős szél jól érzékelhető, de nem látható jelenség, melyet a karakteres megjelenésű ipari tárgyak működése hoz létre. A műtárgynak tekintett szél anyagtalansága, illetve a technikai környezet robosztussága közötti feszültség a projekt koncepciója szempontjából jelentőséggel bír.

A ventilátorok elhelyezkedése a térben

Példa az ipari ventilátorokra

19
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Egy példának vett ventilátor technikai paraméterei

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A pavilon tereinek méretén és elhelyezkedésén, illetve a ventilátorok teljesítményén alapuló számítások alapján
20 db ventilátor működtetésére van szükség ahhoz, hogy az egymásba kapcsolódó tereken keresztül az erős szél folyamatossága biztosítható legyen.

A dal
A térben sétáló látogatók időbeli folyamatként találkoznak a ventilátor-lácolattal. A ventillátorok megfelelő távolságban vannak ahhoz (kb. 3-4 méterre egymástól), hogy a hangjuk külön is hallható legyen. Az egyes elemek hangja külön is hallható, de
a térben dallammá állnak össze. A nézők mozgása teszi a hangot folyamattá, a különálló hangokat dallammá.
A ventilátorok hangmagasságának beállítására kétféle lehetőség áll rendelkezésre:
• egyrészt a propellerek lapátjainak preparálásával lehet a kiáramló levegő által keltett hang magasságán változtatni
• másrészt a fordulatszám (frekvencia) megváltoztatásával (dimmelés) lehet a lapátok által keltett
zaj magasságán állítani.
Így a ventilátorok (bizonyos határok között) hangolhatóvá válnak.

21
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A ventilátorok hangolásával egy 20 hangból álló dallamot, egyszerű dalt lehet komponálni. Az alkotás zenei tervezésére, a dal
komponálására Szigetvári Andrea kortárs zeneszerzőt kértük fel, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a nem hagyományos instrumentumokon megszólaló zeneművek komponálása terén.
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A láncolat

C5
D5
D4
D3

C4
C3

Szigetvári Andrea: Send Me
a Sound – 2 táncosra,
2 távoli helyszínre,
internetkapcsolatra és élő
elektronikára, 2010

D2
D1

A hangmagasság változtatása a propellerlapátok formájának
módosításával

C2
C1

A dinamikus teljesítmény frekvenciája

A hangmagasság változtatása a teljesítmény módosításával

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A térbeli dallam
A térbeli dallam elmélete a korábban már több kiállításon (Koronczi Endre többcsatornás videóinstallációi) alkalmazott
térbeli vágás elvére épül. A térbeli vágás lényege, hogy a jelenet képei nem időben kerülnek egymás után,
hanem a térben kerülnek egymás mellé. Ez a gondolat a ﬁlmkészítés hagyományos módszereitől alapjaiban eltérő szemléletet tükröz, amelyben a felvett jelenet egységeit nem (időben) egymás után, hanem (térben) egymás mellett látja
a néző. Ez a megjelenítési módszer sokkal komplexebb befogadást, összetettebb élményt tesz lehetővé. Elsősorban kiállítási
szituációban alkalmazható, ahol a tér és a párhuzamos vetítések lehetőséget adnak a képfelületek installatív elhelyezésére.
A térbeli dallam létrehozásakor ugyanez az elv érvényesül, csak hangzó anyagra transzformálva a módszert. A dallam
hangjai nem időben kerülnek egymás után, hanem térben kerülnek egymás mellé, az időbeli kiterjedés térbeli kiterjedéssé, hangzássá változik. A hangzásba a térbeli mozgás hozza vissza az időbeliséget: hangokból a néző a körbejárás során hozza létre a dallamot. A szél iránya és sebessége stabil mozgást indukál a térben, a hangok
ezen sebességen való „olvasása” hozza létre a dallamot. A dal attól függően lehet más, hogy a néző merre indul, milyen sebességgel halad, hol mennyit időz, visszafordul-e.
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Koronczi Endre: PopSynergy, 2008, két csatornás videóinstalláció (példa a térbeli vágás alkalmazására)

A sorban egymást követő ventilátorok hangmagasságának változása

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A szél mint élmény mellett egyetlen motívum jelenik meg a térben, amely megelőlegezi az alkotás kontextusát és az átriumban látható videómunka tartalmát. A ventilátorok működtetéséhez elengedhetetlen technikai eszközökön, a kábelek biztonságos elhelyezéséhez szükséges kábeltaposó csatornákon rövid szövegek, egy-két szóból álló idézetek jelennek meg a közösségi
eseményeken dokumentált interjúkból.

Preparált kábeltaposó csatorna
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Anyagtalanság és szövegek

A kábeltaposó csatorna használat közben

Koronczi Endre: FREE WILL, 2011, preparált munkavédelmi és közlekedésbiztonsági eszközök

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A körbe fújó széllel körülvett átriumban kap helyet a projekt másik installációs eleme az archívum metaforára épülő
videómunka. A többcsatornás videóinstalláció a Dal a meghiúsuláshoz projektet felvezető közösségi események dokumentumanyagából készül. A személyes történetek felsorolása és egymáshoz illesztése, az archívum itt látható részlete térben és
időben is tágítja a projektet. A széllel való élményszerű találkozás után az átrium kínálja fel a megértés, az intellektuális kaland
lehetőségét.

A befogadás rétegei
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Az átrium

2
A folyamatosan bővülő
gyűjtemény (archívum)
Web
és
katalógus

Videóinterjúk
(interjúk)

Kiadvány
(katalógus +
digitális melléklet)

Workshopok, közösségi események a
meg-nem-valósulás témájában

A befogadás intellektuális rétege
- esetek, példák
- személyes olvasatok
- kritikák

Művészekkel készített
videóinterjúk

3
4

Az érzéki élmény,
a befogadás első rétege
Könnyen fogyasztható,
gyorsan nézhető és hallgatható

Katalógus
+ digitális
melléklet + web

A befogadás rétegzettségét elemző ábra

Tanulmányok és
kitekintések a
meg-nem-valósulás
témájában

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A közösségi események
A projekt Velencébe jutását megelőzően, a tavaszi időszakban workshopokat szervezünk Budapesten, melyek lehetőséget
kínálnak a művészeknek és a kritikusoknak arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe. A koncepcióban már vázolt események
elsődleges célja, hogy közös gondolati platformot valósítsanak meg személyes példák és konkrét esetek tanulmányozásán keresztül. Ezek az események a videóinstalláción keresztül lesznek becsatornázva az alkotásba.
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Koronczi Endre: Csettegő-szépségverseny, public art projekt, 2003

A videóinstalláció
A szervezett, nyilvános közösségi eseményekről fotó-, videódokumentáció és hangfelvétel készül. Ezek a felvételek képezik az
átriumban látható többcsatornás videóinstalláció nyersanyagát. A dokumentációs anyag a közösségi események során felmerülő konkrét példákat és vizualizálható problémákat megfogalmazó anyagokkal is bővülhet, ami a dokumentálás mellett az
értelmezés és a művészi megmunkálás lehetőségeit kínálja fel. Ezen anyagok vágásából és egymás mellé helyezéséből áll össze
a tervek szerint egy 10-12 perces látványos videóinstalláció. A pavilonba kerülő változat kialakításánál fontos szempont, hogy
egy világosan szerkesztett, több nyelven feliratozott, könnyen érthető művet lásson a látogató.

Az archívum
A közösségi események eredményeinek összefoglalásaképpen megkezdődik azoknak a tanulságoknak az összegyűjtése, melyek
az átrium installációjának, a folyamatosan bővülő gyűjteménynek az alapját képezik. Ezeknek a rendszerezése egy esetleges
tipológia megrajzolását teszi lehetővé.

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

A műben nem a szél illúziója, hanem annak nagyon konkrét, mesterséges formája jelenik meg. Induláskor dönthetünk, hátszélben vagy szembeszélben haladunk majd, hogy gondolatainkat szárnyra kapja-e a szél. De bárhogy indul a látogató,
mindenképpen eljut a meg-nem-valósulás archívumába, ami az egyéni és közösségi megoldásokat, okokat és tapasztalatokat gyűjti össze és tárja a látogatók szeme elé. Míg a körbefutó termek a ﬁzikai érzékelésre (a szélre és a hangra), az élményszerű, asszociatív befogadásra és a mozgásra épülnek, addig az archívumban elcsendesedik a hang és a szél. Maradnak a tapasztalatok, az okok, az alkotók, a szövegek és a képek.
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A néző és a projekt

Haladási irányok a pavilon tereiben

Találkozás az installációval
A pavilonba belépő néző a sorba állított ventilátorok által kialakított kör (valójában egy szabálytalan ellipszisforma) érintőjén
érkezik a térbe, ahol a döntés lehetőségével találja szemben magát. Balra vagy jobbra induljon? A szél irányában hátszélben,
vagy ellenszélben? Később, a művel való ismerkedés során válik világossá számára, hogy a körbejárás iránya milyen tartalommal töltődik fel, a projekt szempontjából milyen jelentőséget kap ez a döntés.

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k
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Koronczi Endre: Szélinstalláció, 2012

A befogadás rétegzettsége
A művel való találkozás, a projekt megismerése több befogadási réteget kínál a nézőknek azzal párhuzamosan, ahogyan a néző
a mű egészének különböző elemeivel találkozik. A mű különböző szintjei más típusú élményt kínálnak, és más típusú aktivitást feltételeznek. A térben az első élmény a szél, aztán a dal. Ez a séta kínálja a legérzékletesebb, legélményszerűbb szintet,
itt az a néző is maradandó élménnyel gazdagodhat, aki nem szán pár percnél többet a pavilon megtekintésére. Továbblépve az
átrium a szél által keltett dal és a meg-nem-valósulás problematikája körül megjelenő metafora megértését kínálja. A közösségi események a kollektív gondolkodáson, a diskurzuson alapuló megállapításoknak adnak teret, a művészekkel készített
videóinterjúk konkrét példákon, konkrét eseteken keresztül a személyes attitűdöt helyezik a reﬂektorfénybe, a kiadványban megjelenő tanulmányok pedig a kitekintésre, adnak lehetőséget.

M l e í r á s , l át vá n y t e r v e k

1

a folyamatosan
bővülő archívum

2
a videóinterjúk

3
2
a nyilvános
közösségi események

4

4

online
publikációk
web

offline
publikációk
katalógus

A pavilon terében megjelenő művek és a projekt egyéb elemeinek viszonyát, valamint a befogadás rétegzettségét mutató ábra
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2

a pavilon

Az egyes műelemek referenciái
• A szél (ventilátorok) • Koronczi Endre: HolySpirit (2009-2012), Széljegyzetek (2009), Szétfújt jelenetek (2010),
4wind (2009), Megállított tenger (2000)
• A dal • Szigetvári Andrea: Send Me a Sound – 2 táncosra, 2 távoli helyszínre, internetkapcsolatra és élő elektronikára, készült: 2010-ben a szerző otthoni stúdiójában • Ea.: Ladányi Andrea (a képeken), Kovács Martina – tánc,
Szigetvári Andrea – élő elektronika, bem.: 2010. november 6., Hamburg – Bécs
• A közösségi események • Frazon Zsóﬁa: EtnoMobil 2.0 (a Néprajzi Múzeum interaktív kampánya és virtuális kiállítása; 2009-2012); Koronczi Endre: ikOn tortakonferenciák 2007-től, Csettegő-szépségverseny, public art projekt, 2003
• A gyűjtemény • Frazon Zsóﬁa: Múzeum és kiállítás – Az újrarajzolás terei, Gondolat Kiadó, Budapest–Pécs, 2011
• A videóinterjúk (művészekkel) • Koronczi Endre, m.ikOn (az I., II., III. évfolyam, 36 művésszel készített interjú)
• A kiadvány • Frazon Zsóﬁa: Tárgyas ragozás-szubjektív etnográﬁa (tanulmányi kiállítás és archívum típusú DVD
kiadvány); Koronczi Endre: m.ikOn – Független Kortárs Képzőművészeti Periodika
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A pavilon kb. 1:20-as léptékű makettjébe épített működési terv
(ventilátorok léptéke a makettel arányos, de megjelenése természetesen az eredeti méretű ventilátorokétól eltérő)
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k at a l ó g u s k onc e p c ió

A pavilonban létrehozott mű és installáció, illetve az archívum és az események
strukturált rendszerének része egy nyomtatott kiadvány, a katalógus is, ami
az alkotásban körvonalazott témát bontja tovább szöveges és képes formában,
szerzők és alkotók bevonásával. A katalógus szerkezetében, szöveges és képes
műfajában – tehát strukturálisan és műfajilag – is része a kiállítás értelmezési
rendszerének. Elsődleges szempontja nem pusztán a „hazavihetőség”, hanem
sokkal inkább az autonóm és kritikai továbbgondolás – a tartalmi és formai
jegyek megtartásával. Az alkotás létrehozásában meghatározó szerepet tölt be
az építkezés, ugyanígy a katalógusban is kiemelt jelentőséggel bír. A kötet így
nem pusztán a pavilonban látható alkotás dokumentációja, hanem a teljes Dal
a meghiúsuláshoz projektet feldolgozó kiadvány:
print kötet DVD melléklettel.
A katalógus tartalmi tagolása az alkotás, az építkezés és az értelmezés hármasán alapul. Az első részben az alkotás koncepciója és létrehozása jelenik meg
kritikai, mégis belső nézőpontból; a második rész a legfontosabb építőelemek
(a szél, a dal, az archívum és a hiány) több műfajú megközelítését teszi lehetővé (a műfaji határok szélesítésével); míg a harmadik részben az alkotás konkrét
és tágabb társadalmi kontextusa olvasható – értelmező tanulmányok és a teljes
dokumentáció (az archívum) segítségével.
Az alábbi tartalmi vázlatban a kötet szerkezete, tartalmi elemei és a tervezett
szerzők olvashatók:
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Katalógus koncepció

I.
Alkotás és meghiúsulás – művészeti és társadalmi szempontok
– művészetelméleti tanulmány a projektben felvetett kérdésekről – (javasolt
szerző: András Edit művészettörténész)
Alkotás, meghiúsulás, elemzés és reprezentáció – kritikai kurátori
tanulmány (Frazon Zsóﬁa kurátor)
Alkotás és építkezés – „képriport” a tervezésről, a dokumentációról és a
megvalósulásról (Koronczi Endre képzőművész)
Alkotás és kollaboráció - képes és szöveges szemelvény (események,
workshopok, beszélgetések)

II.
A dal; a meg-nem-valósulás hangja – zenei koncepció és elemzés
(Szigetvári Andrea zeneszerző)
A szél – irodalmi szöveg (javasolt szerzők: Térey János vagy Garaczi László)
Az archívum – társadalomtudományban és a művészetelméletben; mint
művészi kifejezési forma (javasolt szerző: Havasréti József irodalomkritikus,
kommunikációkutató)
A hiány – mint veszteség és mint lehetőség (Mérő László)

III.
Hiány, alkotás, kanonizáció, társadalmi kontextus (közép-európai megközelítésben) – áttekintő művészetelméleti tanulmány (javasolt szerző: Nagy Edina esztéta)
Dialógus és együttműködés – DVD melléklet a magyarországi előkészítő beszélgetések és workshopok teljes anyagából (szerkesztés és vágás:
Koronczi Endre képzőművész)
A kötet szerkesztője: Frazon Zsóﬁa kurátor
Kiállítás design: Koronczi Endre
Graﬁka és média: Seres Tamás

Technikai leírás
A könyv terjedeleme kb. 260 oldal, minőségi matt oﬀszet papíron, cérnafűzött
kötéssel, envelopos puha borítóval és kis példányban kemés táblás kötéssel.
Javasolt példányszám: angol nyelvű 2000 pld.; magyar nyelvű: 500 pld.
A katalógus és a DVD teljes anyaga, a mű teljes dokumentációja elérhető lesz
továbbá a projekt web2 funkciókkal bővített weboldalán.

KIÁLLÍTÁS, KURÁTORI MUNKA

A Néprajzi Múzeum vándorkiállítása (2012. április 25. – december 13.;
Veszprém, Nagyatád, Miskolc); Néprajzi Múzeum (2012 február – június);
koncepció, rendezés, működtetés

Frazon Zsóﬁa PhD
1970

etnográfus, muzeológus, kurátor
frazon@neprajz.hu
frazonet@gmail.com
www.varosimaz.blogspot.com

MUNKAHELY
2003-
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Néprajzi Múzeum MaDok-program, etnográfus muzeológus,
kurátor

1998-2004

(J)PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

1997-1998

JPTE BTK Kommunikációs Tanszék

GRADUÁLIS ÉS POSZTGRADUÁLIS
TANULMÁNYOK
2000-2010

PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikációs
alprogram (disszertáció: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei,
2010; témavezető: Fejős Zoltán)

1993-1997

JPTE BTK Kommunikációs Tanszék, kulturális antropológia
specializáció

1992-1997

JPTE BTK Néprajz Tanszék, néprajz szak

1989-1992

Tanárképző Főiskola Pécs, ének-zene és matematika főiskolai szak

KUTATÁSI TERÜLETEK, TÉMÁK

A kiállítás kiadványa: Tárgyas_ragozás – szubjektív etnográﬁa (archívum,
hangos könyv; DVD kiadvány), Budapest, Néprajzi Múzeum, 2012

Pavel Sterec: For the future audience
A jövő közönségének (tárgyperformance)
Labor Galéria, Budapest (2012. április 6.); közreműködő

múzeum és kiállítás (elmélet, módszertan, praxis)
kortárs városi kultúra, kortárs vizuális kultúra
kortárs fogyasztói hétköznapok és tárgykultúra
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Tárgyas_ragozás • szubjektív etnográﬁa
(tanulmányi kiállítás, kommentár muzeológia,
kollaboratív felhasználás, alternatív muzeológia)

kulturális reprezentáció, társadalmi nyilvánosság

AKTUÁLIS KURÁTORI KUTATÁS
Curatorial Dictionary; projektvezető: Szakács Eszter kurátor tranzit.hu; külső
szakmai lektor: Paul O’Neill; 2012. április – 2013. március

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ
2002. március-július: Frankfurt an der Oder, Europa Viadrina Egyetem,
Nyelvészeti és Kommunikációs Tanszék; Erasmus posztgraduális ösztöndíj
2000. november-december: Bécs, Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Tanszék,
Action Österreich-Ungarn Stiftung kutatói ösztöndíj

NYELVTUDÁS
német – társalgás, szakmai munka (írás, olvasás, nyelvvizsga)
angol – társalgás, szakmai munka (olvasás, társalgás, nyelvvizsga)

Dokumentáció: az eseményről fotódokumentáció és videómunka készült.

Mozgó-néprajz
(képregénykiállítás illusztrátorok közreműködésével)
Néprajzi Múzeum (2012. március 5. – március 30); Bokréta és biciklilánc
ﬁlmfesztivál (2011. július 22-31.); koncepció, rendezés

EtnoMobil 2.0 – kiállítás, fotóműterem, archívum
(lakókocsiban utazó kiállítás)
Néprajzi Múzeum és 17 helyszín (2011. július 20. – október 28.); koncepció,
rendezés, működtetés

C V • Fr a z on Z s óf i a

Műanyag
Néprajzi Múzeum (2006. április 28. – 2007. február 4.); koncepció, rendezés (főrendező: Fejős Zoltán; látvány és graﬁka: Gerhes Gábor; falfestés:
Rácmolnár Sándor)

A kiállítás kiadványa:
Le Grand Magasin (Andreas Wegner Hrsg.), Berlin, 2010

Kortárs ruha-tér-kép
(intézményi együttműködésben készült kamaratárlat)
Néprajzi Múzeum (2007. december 12. – 2008. március 16.); társrendező
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A kiállítás kiadványa:
Kortárs ruha-tér-kép (Fejős Zoltán – Frazon Zsóﬁa szerk.) 2007, Budapest,
Néprajzi Múzeum

A kiállítás kiadványa: EtnoMobil. Mozgásban a kortárs kultúra (szerk. Frazon
Zsóﬁa), Budapest, Néprajzi Múzeum, 2009
A projekt és a kiállítás web2 archívuma: http://etnomobil.hu/

(Katarina Šević képzőművésszel) A nagy üzlet.
Mindig Mindenkinek Mindent

Természet és kultúra – egy táj jelentésváltozásai
(fotókiállítás egyetemi hallgatókkal)

Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros (2010. március 5. – április 2.);
kutató és alkotótárs (kurátor: Zólyom Franciska)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2005. február 11-28.); rendező
A kiállítás kiadványa:
Műanyag (Fejős Zoltán – Frazon Zsóﬁa szerk.) 2007, Budapest, Néprajzi
Múzeum

Vízálló (interaktív kísérleti tárlat és workshop)
Művészetek Völgye Vígantpetend, Plébánia Galéria
(2006. július 28. – augusztus 6.)
A kiállítás kiadványa: Vízálló (Frazon Zsóﬁa szerk.)
2008, Budapest, Néprajzi Múzeum

Nyalkai történetek. Narratív nagyítások
(kutatás és fotókiállítás hallgatókkal)
Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztály, Pécs
(2003. november 27.- 2004. február 29.); rendező
A kiállítás kiadványa: Nyalkai történetek. Narratív nagyítások
(Frazon Zsóﬁa szerk.) 2004, Pécs, PTE BTK Néprajz és Kulturális
Antropológia Tanszék

Tizenkettő egy tucat. A vásárlás etnográﬁája
(tárgykutatás és installáció hallgatókkal)

EGYETEMI OKTATÁS
KURZUS / MEGHÍVOTT ELŐADÓ
Állapot beállítás: kiállítás (szeminárium) – ELTE BTK Mérei Ferenc
Szakkollégium; 2012/2013 ősz
Világkiállítás, Ezredéves kiállítás; Holokauszt múzeumi reprezentációja
– MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék, master; 2012. október
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A múzeumok az után is jól állják a sarat. Utca a múzeumban – múzeum az
utcán. MúzeumCafé 29; 2012/3, 46-59
Hangtalanul és dialógusban. Nemes Csaba ﬁlmes munkái (katalógus). In
Prosek Zoltán szerk.: Nemes Csaba, Paks, Paksi Képtár, 2012 (megjelenés
alatt)
Egybecseng. (Szolnoki József: Homeopatikus valóság. Össznemzeti Rorschachteszt, avagy privát adalékok Kompország irányváltásainak emlékezetéhez, Ernst
Múzeum), Balkon 2011/11-12; 23-26

Az etnográﬁa „csodálatos taxonómiája”. Tabula 2005 (8) 1: 145-152

Szellemi kulturális örökségünk: miről gondoljuk, hogy az, és miről nem? október 13. http://tranzit.blog.hu/2010/10/13/frazon_zsoﬁa_szellemi_kulturalis_
oroksegunk_mirol_gondoljuk_hogy_az_es_mirol_nem

Kép-alá-írások. Fényképek narratív nagyításban. In Fejős Zoltán szerk. Fotó és
néprajzi muzeológia. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2004,161-181

Wunderkammer – a reneszánsz úri huncutság, a tudomány és a kortárs hétköznapok. 2008.11.18.

A térfoglalás és az üresen maradt helyek. [György Péter: Az eltörölt hely.
Budapest, Magvető, 2003. 227. p.] Tabula 2004 (7)1: 121-128.

http://tranzit.blog.hu/2008/11/18/wunderkammer_a_reneszansz_uri_
huncutsag_a_tudomany_es_a_kortars_mindennapok

A művészet megszólaltatása és a megszólaltatás művészete. A szüntelen változó
tudományos valóságok és az Ősfoglalkozási képek kiállítás. Regio. 2003 (4):
142-156

Freed C/O Berlin. 2008.09.16. http://tranzit.blog.
hu/2008/09/16/freed_c_o_berlin

Tárgy-/témaválasztás és interpretáció. A Térjünk a tárgyra! című kiállítás egy
olvasata. Múzeumi Közlemények 2003/1: 18-24
A nejlonszálak muzeográﬁája. Intellektuális portré. Tabula 2003 (6)2:
315-323.

Jelen, gyűjtemény és kiállítás – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék; 2010.
november

Egy jelenet történettel és a reﬂexív mintázat. Az installáció – a kiállítótér és
a műalkotás. In Prosek Zoltán szerk. Vincze Ottó (katalógus). Paks, Paksi
Képtár, 2011, 16-24.

Az „eleddig észrevétlenül maradt tények” és a „szembeötlő apróságok”.
A kastély, a falu és az erdő – a lokalitás képei Belső Somogyban című kiállítás.
Tabula 2003 (6) 1: 169-178.

A reprezentáció politikája – ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet;
2010. március

A cut & paste, a copy & paste és a múzeumi interface. Múzeum Café 2011.
április, 62-70.

(K. Horváth Zsolttal) A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai rítus. Regio, 2002 (4): 303-347

Kortárs kultúra és kortárs muzeológia – MKE Intermédia Tanszék; 2009.
február

Egy frufru két krumpli – archívum, teátrum és kiállítás. (László Gergely
– Tehnica Schweiz: Jad Hanna – A kollektív ember, Ernst Múzeum) Balkon,
2011/1: 11-14.

Időképek katalógus mint műfaj. Magyar Múzeumok 2001, 7 (4): 59-61.

Múzeum, gyűjtemény, kiállítás – MKE Képzőművészet-elmélet Tanszék;
2011. február

Tárgy – műtárgy: kortárs múzeum tárgyak – ELTE Művészettörténet PhD;
2006. november
A lakótelep és múzeumi interpretáció – PTE BTK Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék; 2006. március

Néprajzosok homokozójától a saját korunk kalandtúrájáig – interjú (szerző:
Berényi Marianna; fotó: Dezső Tamás), Múzeum Café 2010. október/november, 88-91

Malinowski-Witkacy. Photography: Between Science and Art című kiállítás.
Tabula 2000 (3) 2. 348-352

BLOG
Magyar Múzeumok OnLine Blog

Modern társadalmak etnográﬁája (előadás) – PTE BTK Kommunikációs
Tanszék, kiegészítő és másoddiplomás levelező képzés; 2003 tavasz

Immer Alles für Jeden-Utopie und Vergangenheit / Everthing for Everyone,
Anytime – Utopia and the Past. In Andreas Wegner Hrsg. Le Grand Magasin.
Berlin, 2010, 196-211
Művészeti tapasztalat és mindennapi valóság. (katalógus), Bartók 32 Galéria,
Budapest, szerzői kiadás, 7-18.

Egyetem és múzeum (szeminárium és kiállítás) – PTE BTK Néprajz Tanszék;
2003 ősz

1. Japán. A Néprajzi Múzeum egyes számú tárgya. Magyar Múzeumok 2010.
március 1.

E mint ember. 2012. 04. 26. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/83

Muzeológia és európai etnológia (szeminárium) – PTE BTK Néprajz Tanszék;
2002 tavasz

A műanyagtól a ﬁnn metálig. A Néprajzi Múzeum kortárs gyűjteménygyarapítási tendenciái 2005-2008. Néprajzi Értesítő, XC (2008), 2009: 10-117

B mint betű. 2012. 04. 24. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/80

Fogyasztói kultúra és etnográﬁa (szeminárium és kiállítás) – PTE BTK
Néprajz Tanszék; 2001 tavasz

A középső polc. A Zorka Project (Monika Bereżecka & Monika Redzisz)
Átalagosak című kiállítása, Lengyel Intézet – Platán Galéria, Budapest,
Balkon, 2009/7-8

Regényes múzeumok – nemcsak muzeológusoknak. 2011. 11. 24. http://
www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/52

Múzeumi kiállítás – elmélet és módszer (szeminárium) – PTE BTK Néprajz
– Kulturális Antropológia Tanszék; 2004 tavasz

A társadalmi nyilvánosság elméletei és magyarországi recepciói (szeminárium)
– PTE BTK Néprajz Tanszék; 2001 ősz
A nyilvánosság színterei: múzeum 1-2. (szeminárium és előadás) – PTE BTK
Néprajz Tanszék; 2000 ősz és tavasz
Tárgy, rendszer, múzeum (szeminárium) – PTE BTK Néprajz Tanszék; 1999
tavasz
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Képrombolás másképp – az ehető én. Eperjesi Ágnes Ehető én című kiállításának leporellója, 2012. szeptember, Raiﬀeisen Galéria

A bódé: a naptárbejegyzéstől az alanyi beszédig. In Fejős Zoltán – Frazon
Zsóﬁa (szerk.) Jelentésteli tárgyak. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2005, 40-50

Hatalom, urbanisztika és művészet két évszázad történelmében. A berlini
Museusminsel. Múzeum Café, 2011. december

Hagyomány, divat, kiállítás – a BKF Média Design szak; 2011. október
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Pécs (2001. szeptember); Óbudai Múzeum, Budapest
(2002. január 23.- február 25.); rendező

TANULMÁNY, ELEMZÉS, KRITIKA, REVIEW
ARTICLE

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
KÖNYV SZERZŐKÉNT, SZERKESZTŐKÉNT
Kiállítás és múzeum. Az újrarajzolás terei (Sior képeivel) Budapest – Pécs,
Gondolat – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2011
(szerk.) Tárgyas ragozás – szubjektív etnográﬁa (dvd), 2012, Budapest,
Néprajzi Múzeum
(szerk.) Etnomobil. Mozgásban a kortárs kultúra. 2010, Budapest, Néprajzi
Múzeum
(szerk.) Vízálló. 2008, Budapest, Néprajzi Múzeum
(Fejős Zoltánnal szerk.) Pillanatképek a mából. A kortárs kultúra múzeumi
feldolgozása. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum
(Fejős Zoltánnal szerk.) Kortárs ruha-tér-kép. 2007, Budapest, Néprajzi
Múzeum

K mint kiállításkatalógus 2012. 07. 17. http://www.magyarmuzeumok.
hu/blog/cikk/96
T mint tárgy. 2012. 04. 25. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/82
F mint forma. 2012. 04. 23. http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/79

Baba, bábu, ﬁgura, fogas. A bábuhasználat múzeumi mintázatai. In Fejős
Zoltán szerk. Babáink könyve. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2009, 70-88

Tudatos Vásárlók Áruháza – utópia és korszerűség. 2011. 05. 12. http://www.
magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/19

A modernitás mint helyi hagyomány – szubjektív városarchívum. In Prosek
Zoltán – Keserue Zsolt szerk. Keserue Zsolt (katalógus). Paks, Paksi Képtár,
2009, 15-35

Tökmagok a nagyvárosban – archeológia és bricolage. 2011. 05.02. http://
www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/18

Az antropológiai közös. In Gerhes Gábor (katalógus) Budapest, Faur Zsóﬁ
Galéria. 2009: 58-59
Mennyi időre tervezel? Die Planung / A Terv, Berlin / Budapest, 2011, 2036,
2048. Balkon, 2009/2, 40-41
Te itt áll. Kritikus és rejtőzködő köztéri művészet. In Kertész László – Leposa
Zsóka szerk. Te itt áll. A MMIKL public art programja. Budapest, MMIKL,
2008, 14-35.

Mobilmozi, mobilszobor, mobilmúzeum – nemzetközi utakon. 2011. 04. 28.
http://www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/16
Beleírni a gyűjteményt a térbe. 2011. 04. 19. http://www.magyarmuzeumok.
hu/blog/cikk/15
Másfélszer másfél, ötvenszer ötven – képek az utcán. 2011. 04. http://www.
magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/11

(Tabbert Lola néven)

Az egzotikus közelség (közelítés) etnográﬁája. In Fejős Zoltán – Pusztai
Bertalan szerk. Az egzotikum. Budapest, Szeged, 2008, 50-57

A vidék ródja, a vidék sója. 2011. 10.10. http://www.magyarmuzeumok.
hu/blog/cikk/51

Emlékképek és vágyképek tervvárosai – idegenség és otthonosság. Stalking
Utópia. Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros, Balkon, 2008/4: 34-39

Kiállítás két keréken. Uccu neki! 2011. 08. 11. http://www.
magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/46

Az újrarajzolás terei. Múzeum és kiállítás. Árgus 2008/1: 162-185

Nyári élményeim – mert a múzeumoknak is van ilyen. 2011. 09.05. http://
www.magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/47

Szoborpark mint urbánus színpad. Parcella projekt, Skulpturenpark Berlin_
Zentrum; Parcella csoportos kiállítás, Impex. Balkon, 2008/2: 25-28.

(Fejős Zoltánnal szerk.) Műanyag. 2007, Budapest, Néprajzi Múzeum

Tárgyba zárt jelen – a kortárs tárgykultúra muzealizálása (műanyag) In Fejős
Zoltán – Frazon Zsóﬁa szerk. Pillanatképek a mából, Budapest, Néprajzi
Múzeum, 2007: 18-25.

(Fejős Zoltánnal szerk.) Plasztik művek. Alternatív műanyagtörténet a celluloid könyvtáblától a felfújható fotelig. 2006, Budapest, Néprajzi Múzeum

A múzeumi hagyomány és a kiállított tárgyak eredetisége. In Wilhelm Gábor
szerk. Hagyomány és eredetiség. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2007, 55-70

(Fejős Zoltánnal szerk.) Jelentésteli tárgyak. 2005, Budapest: Néprajzi
Múzeum

Építészet és emlékezet. Jarosław Kozakiewicz: Szellemek hídja. Platán Galéria.
Balkon, 2007/3: 36-38

(Fejős Zoltánnal szerk.) Korunk és tárgyaink – elmélet és módszer.
Fordításgyűjtemény. 2004, Budapest, Néprajzi Múzeum

„télen mit csinál a régész?” Házi Múzeum, Katarina Šević és László Gergely
kiállítása (MKE), Balkon, 2006/10: 21-22

(szerk.) Nyalkai történetek. Narratív nagyítások (katalógus) 2004, Pécs, PTE
BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék

Tárgyas ragozás – alternatív múzeumi ábécé

Óbudától Havannáig – száguldó múzeum 1. 2011. 09. 12. http://www.
magyarmuzeumok.hu/blog/cikk/48
tranzit.blog
Vegyük kézbe a kamerát és fussunk vele. 2011. 04. 01. http://tranzit.blog.
hu/2011/04/01/vegyuk_kezbe_a_kamerat_es_fussunk_vele
Illúzió helyett szemtől szemben. 2011. 03. 30. http://tranzit.blog.
hu/2011/03/30/illuzio_helyett_szemtol_szemben
Az alapideák és a raktár-architektúra újragondolása. 2011. 03. 29. http://tranzit.blog.hu/2011/03/29/az_alapideak_es_a_raktar_architektura_ujragondolasa
Kifejezés, zavar és kompromisszum. 2011. 03. 25. http://tranzit.blog.
hu/2011/03/25/kifejezes_zavar_es_kompromisszum

Az antropológiai közös. Gerhes Gábor kiállítás a Raiﬀeisen Galériában.
2008.09.17. http://tranzit.blog.hu/2008/09/17/az_antropologiai_kozos_
gerhes_gabor_kiallitasa_a_raiﬀeisen_galeriaban
Kibuc kockák – László Gergely: Jad Hanna
Kibuc Projekt. 2008.09.20. http://tranzit.blog.
hu/2008/09/20/kibuc_kockak_laszlo_gergely_jad_hanna_kibuc_projekt

VÁLOGATOTT KONFERENCIAELŐADÁS
JEGYZÉK
A proﬁl, a karakter és a fókusz. Az állandóság látszata; 2012. november 9.
„A művészettörténet útjai” című művészettörténeti konferencia (Magyar
Nemzeti Múzeum)
Zoo and exhibition – An ethnographic interpretation of the architectural
display of the Zoological Gardens in Budapest; 2012. szeptember 21. London,
Royal Collage of Art / Balassi Intézet „ZOO-TOPIA. Zoo Architecture as
taxonomies of representation” című konferencia
Walter Benjamin: A művészet lebontása című előadás (200 vetített képpel),
2012. május 11. tranzit.hu „The Unmaking of Art” kiállításrekonstrukció és
szabadegyetem
Habverőtől a tojáslukasztóig – hétköznapi tárgykultúra a hetvenes években;
2011. november 22. LUMU szabadegyetem (Édentől keletre című kiállításhoz
kapcsolódóan)
A szubkultúrától a gyűjteményig című konferencián a Szeretek itt matrica lenni – szubkultúrák és múzeumi reprezentáció; 2011. november 21.
MTA Pszichiátriai Gyűjtemény konferenciája (MTA)
Kiállítás és jelenkor – kortárs reﬂexiók és kortárs reprezentációk; 2010. november 17. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, a Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület éves konferenciája
Historische Museen und Ausstellungen: Aktuelle Tendenzen in Ungarn; 2010.
október 7-9. Ulm, „Deutsche Minderheit in den Museen Südosteuropas,
Österreichs und der Bundesrepublik. Jahrestagung der Kommission für
Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa & Donauschwäbisches
Zentralmuseum” konferencia
Szellemi kulturális örökségünk: miről gondoljuk, hogy az? És miről nem?;
2010. szeptember 23-25. Budapest, Francia Intézet „A szellemi kulturális
örökség meghatározása, kezelése és gyakorlása” című konferencia
Önreprezentáció és emlékezetkultúra. Muzeológiai problémák; 2010. május
30. Pécs, Műhelykonferencia a Dél-Dunántúl zsidó kultúráját bemutató
regionális kutatóközpont és emlékhely előkészítésére
Immer alles für jeden – Vortrag und Filmvorführung / Always, for Everyone,
Everything lecture and video screening; 2010. május 8. Collegium
Hungaricum Berlin, Le Grand Magasin – Symposium
Te itt áll. Kritikus és rejtőzködő köztéri művészet; 2008. december 9.
Budapest, Műcsarnok, Üzenet a tér(b)en. Szobrászat és nyilvánosság.
A Magyar Szobrász Társaság és a Műcsarnok közös szimpóziuma
Tárgyba zárt jelen – a kortárs tárgykultúra muzealizálása; 2007. május
10-11. Zalaegerszeg, Kortárs tárgyak és múzeumi gyűjtemények című
MaDok-konferencián
Az egzotikus közelség etnográﬁája; 2006. szeptember 15–16. Szeged,
Az egzotikum – Egy „tudományos” és „laikus” koncepció alakváltozatai című
konferencia
Eredetiség-vizsgálatok. Séta a múzeum laboratóriumában; 2004. szeptember 9-10. Budapest, Néprajzi Múzeum, Hagyomány és eredetiség című
konferencia

Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Koronczi Endre

Kevi Kör Alkotóház, ARGO Galéria, Túrkeve
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1968.

1982-1986

Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Budapest

1986-1990

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest

1990-1992

Magyar Képzőművészeti Főiskola (posztgraduális képzés)

május 25. Budapest

1993

Beszédes József Múzeum, Siófok

1994

Újpest Galéria, Budapest
Mű-terem Kiállító, Budapest
Galerie Mladych U Recickych, Prága (Csontó Lajossal és Roman
Dvorak-kal)

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, 1995-től 2001-ig vezetőségi tag, 2000-2001-ben alelnök,
2004-től

2010

1992-1995
1992
1993

© a szerzők, 2012

Fiatal Művészek Klubja, Budapest

‘Untitled Love’, Művészetek Háza, Miskolc

Budapest – Wien. Óbudai Pincegaléria, Budapest

‘Hard to ask… / Nehezen feltehető kérdések’, MODEM, Debrecen

International Print Exhibition. Machida City Museum of Graﬁk
Arts, Tokió

’Róma – Esztergom’, Európa Közép Galéria, Esztergom

2011

Contemporary Printart. Nagoya

Téli Galéria, Szentendre

‘FREE WILL szabad akarat’, INDA Galéria, Budapest

XVII. Országos Graﬁkai Biennále. Miskolci Galéria, Miskolc

1996

1997

A www.ikon.hu/ (A képzőművészeti élet eseményei) elindítása és
folyamatos fejlesztése.
Az m.ikOn – független kortárs képzőművészeti periodika (m.ikon.
hu) elindítása és szerkesztése.

Hermann Lipót Alapítvány díja

Magyar Köztársaság Kulturális Központja, Bukarest (Szabics
Ágnessel)
Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest
’Constans’, Óbudai Pincegaléria, Budapest

1998 ’Gallery by Night’, Stúdió Galéria, Budapest
Haus Ungarn, Berlin
’Alapzaj3Projekt’, Közelítés Galéria, Pécs (Lévay Jenővel)

1. Nemzetközi Graﬁkai Biennále díja, Győr

V.A.M. Art & Design Stúdió (Nagy Gábor Györggyel és Nyíry
Gézával)

XVI. Országos Graﬁkai Biennále díja, Miskolc

’Real Time Wind’, Stúdió Galéria, Budapest (Frans Jacobival)

Barcsay Jenő Alapítvány díja

Galeria Monumental, Lisszabon (Csörgő Attilával)

Derkovits-ösztöndíj

’Szétnyílt doboz’, Ernst Múzeum, Budapest (Eperjesi Ágnessel,
Gerber Pállal és Várnai Gyulával)

1999

XXIV. Nemzetközi Művésztelep díja, Győr (megosztott díj)
22. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat díja

Római Magyar Akadémia ösztöndíja
1996

XVIII. Országos Graﬁkai Biennále díja, Miskolc

1997

Lisszaboni ösztöndíj

1998

XIX. Országos Graﬁkai Biennále díja, Miskolc

2000

XX. Országos Graﬁkai Biennále díja, Miskolc

2001

Rotterdami ösztöndíj

2000

Irene & Peter Ludwig Díj (Association of Austrian Artists
Künstlerhaus)

2009

Téli Tárlat, Miskolc

2010

Intermodem Díj (partíció_2.0 kiállítás)

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK

1988

Művelődési Ház, Esztergom (Session Band)
1989

Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Művelődési Ház, Keszthely

1990

Dömösi Galéria, Dömös (Session Band)

Tunnel / Alagút. Magyar Kulturális Központ, Prága
Országos Színesnyomat Graﬁkai Kiállítás. Művészetek Háza,
Szekszárd
Derkovits-ösztöndíjasok 1955-93. Szombathelyi Képtár,
Szombathely
A Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Műcsarnok, Palmeház, Budapest

Alkotóház, Miskolc (Csontó Lajossal és Faa Balázzsal)

B&B (Belfast – Budapest). Katalyst Arts, Belfast

A XVI. Országos Graﬁkai Biennále díjazottainak kiállítása. Ifjúsági
Ház, Eger

Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása. Magyar Köztársaság
Nagykövetségének Kulturális és Tudományos Központja, Helsinki,
(Gerhes Gáborral és Kiss Péterrel)
Miedzynarodowe Triennale Graﬁki ‘94 Kraków. International Print
Triennial ‘94 Cracow. Krakkó

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Sárkány Sándorral és
Zsankó Lászlóval)
A Miskolci Egyetem gyűjteményéből. Miskolci Egyetem Galériája,
Miskolc

A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületnek cserekiállítása.
Galerie station 3 (BVÖ), Bécs, Ausztria
1995

Az I. Országos Műanyagnyúl Kiállítás húsvéti bemutatása. Óbudai
Társaskör Galéria, Budapest

2005

‘epicene’, LUMEN Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/epicene)

2006

‘küszöb’, 2B Galéria, Budapest (EIKEvel és Pacsika Rudolﬀal)

I. Nemzetközi Graﬁkai Biennále, Múzeumi Képtár, Napóleon-ház,
Győr

Koronczi Endre és az Ellenség, Óbudai Társaskör Galéria, Budapest
(www.koronczi.hu/selfenemy)

21. Salgótarjáni Tárlat, Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján
1992

Balzsam (Ember embernek balzsama). Stúdió ‘94. Ernst Múzeum,
Budapest
Balzsam (Ember embernek balzsama). A Stúdió ‘94 díjazott művészeinek kiállítása. Erdei Ferenc Műv. Kp., Kecskemét

A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak kiállítása. Magyar
Intézet, Párizs, Franciaország

Zusammenziehende Häuser / Összeköltöző házak. Kunsthaus,
Hamburg
Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása. Magyar Kulturális Központ,
Prága

Stúdió ‘91. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

B&B (Belfast – Budapest). Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Első Kortárs Magyar Epigonkiállítás. Liget Galéria, Budapest

Derkovits ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Ernst Múzeum,
Budapest

Első Kortárs Magyar Epigon Kiállítás. Ifjúsági Ház, Szeged

Óbudai Művelődés Központ, Budapest

‘katt’, Magyar Műhely Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/katt)

Az idegen szép. Liget Galéria, Budapest

Lágymányosi Közösségi Ház, Budapest (Faa Balázzsal)

‘K+F’, Lumen Galéria, Budapest (Puklus Péterrel)

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, Budapest (Faa
Balázzsal)

‘Kikényszerített vallomás’, Godot galéria, Budapest (www.koronczi.
hu/confession)

A megújult művésztelep. Fiatal festők és graﬁkusok a Miskolci
Galéria Alkotóházából. Józsefvárosi Kiállítóterem, Budapest

Helyőrségi Művelődési Otthon, Szolnok (Sárkány Sándorral)
Fiatal Művészek Klubja, Budapest

‘A képen látható férﬁ szeret Téged’, LIGHTBOX (RadarArt),
Budapest

Aktív Art Galéria, Szentendre

‘stand by’, Pelikán Galéria, Székesfehérvár

Győri Zsinagóga, Győr (Lévay Jenővel és Tolnay Imrével)

Redukció. NA-NE Galéria, Budapest

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Szőnyi Krisztinával és
Zsankó Lászlóval)

‘BASIC project’, Budapest Galéria, Budapest, (Gyenis Tiborral)
(www.koronczi.hu/basic)

‘PopSzinergia’, Műcsarnok, Menü Pont, Budapest (www.koronczi.
hu/popsynergy)

Graﬁka most. Kálvária Galéria, Szeged

Tatarozás. Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Műcsarnok, Budapest

‘Hypnosis’, Gil & Moti HomeGallery, Rotterdam (www.koronczi.
hu/hypnosis)

2008

Magyar Képzőművészei Főiskola, Barcsay Terem, Budapest

XVI. Országos Graﬁkai Biennále. Miskolci Galéria, Miskolc

’2002-2003 collection’, BIANCO project, (www.koronczi.hu/
bianco/online-exhibition.html)

‘körútfesztivál’, József körút 38, Budapest

Barcsay Alapítvány díjazottjainak kiállítása.

I. Országos Műanyagnyúl Kiállítás. MissionArt Galéria, Miskolc

’Csettegő-szépségverseny’, Nagybörzsöny (a GKM a Konstruktív
párbeszéd terei programja keretében)
2004

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Csontó Lajossal)

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest

1991

Contemporary Printart. Toyota
½ (Fél). Stúdió ‘93. Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest

Kernstock Terem, Tatabánya (Session Band)

Attitudes, Genf, Svájc (Pierre Vadi-val, Jérémie Gindre-vel, Gyenis
Tiborral, Menesi Attilával)
2003

1994

Új stúdiótagok kiállítása. Galéria 11, Budapest

Popculturelle Uitvisselling Budapest. Westerkerk, Groningen,
Hollandia

’Szétnyílt doboz’, Medium Gallery, Pozsony (Eperjesi Ágnessel,
Gerber Pállal és Várnai Gyulával)

SEST. Sest mladih madara / HAT. Hat magyar festő. Galerija
Laurana, Zágráb

AGORA ‘90. Nemzetközi Szabadtéri Művészeti Találkozó. Fő tér,
Budapest

’1x1 Óriásplakát’, Lövölde tér, Budapest

’BIANCO project’, http://www.koronczi.hu/bianco

Graﬁka most. Hetvennyolcas Galéria, Sopron

Népház, Tatabánya (Session Band)

Művészeti Főiskolások Fesztiválja. Művelődési Ház, Szeged

2002

Iskola Galéria, Somoskőújfalu
Lágymányosi Közösségi Ház, Budapest

1e Internationale Graﬁk Biennale. MECC, Maastricht

Magyar Kulturális Intézet, Bukarest

2001

2. Nemzetközi Graﬁkai Biennále. Xantus János Múzeum, Győr

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

Godot Galéria, Budapest

Helyőrségi Művelődési Otthon, Szolnok (Sárkány Sándorral)
Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, Budapest

2012

’36.6 C’, PROTOKOLL, Kolozsvár

Stúdió Díj (FKSE)

1992

A Gondolat Formái I-Il. Óbudai Társaskör Galéria, Óbudai
Pincegaléria, Budapest

Szerb ortodox templom, Győr (Lévay Jenővel és Tolnay Imrével)

Stúdió ‘94 – díja

1991

’Végtelen gömb adott középponttal’, Liget Galéria, Budapest

Magyar Graﬁkusművészek Szövetsége

Országos Színesnyomat Graﬁkai Kiállítás díja, Szekszárd

1990

Nyolc ﬁatal képzőművész. Győri Zsinagóga, Győr

SelfPhantomPortrait / Work in Progress, zooM, Miskolci Galéria,
Miskolc

Németh Ilona: Dilemma, Ernszt Múzeum, Budapest

1995

1989

Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása. Műcsarnok, Palmeház, Budapest

‘Nagyon kék’ (ﬁlmbemutató), 2B Galéria, Budapest (Pettendi
Szabó Péterrel)

Iskola Galéria, Somoskőújfalu

1994

1988

22. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat. Nógrád Történeti Múzeum,
Salgótarján

‘Tükör’, Budapest Galéria, Budapest (www.koronczi.hu/mirror)

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

tiszteletbeli tag

XVII. Országos Graﬁkai Biennále díja, Miskolc

2007

Wien – Budapest. WUK – Projektraum, Bécs, Ausztria

‘Széljegyzet’, Inda Galéria, Budapest
2010

’Aktív Felületek’, Fiatal Művészek Klubja, Budapest

DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK
1991

2009

Gallery by Night. Stúdió Galéria, Budapest (Sárkány Sándorral és
Szabics Ágnessel)

‘Három per négy’, Óbudai Társaskör Galéria (Csontó Lajossal és
Faa Balázzsal)

Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója
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készült: 2010-ben a pécsi MMI stúdióban és a szerző otthoni stúdiójában
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s z á n dé k n y i l at k o z at

Az 55. Velencei Nemzetközi Képzmvészeti Biennále magyar pavilonjába tervezett
Dal a meghiúsuláshoz cím munka a malkotások és a mvészeti projektek meghiúsulásának
személyes okait és tapasztalatai vizsgálja. Mivel magam is érintett vagyok, hiszen sok
megvalósulatlan vagy még megvalósulásra váró zenemvet hordozok magamban, nagyon
szívesen részt veszek a pályázatban leírtak realizásában akár a megvalósítás, akár a
meghiúsulás folyamatában.

Dunakeszi, 2012. november 27.
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Szigetvári Andrea

ütemezés

ÜTEMTERV

2013 év
január
előkészítés
események (4 alkalom), dokumentáció
terepszemle
videomunka vágás szerkesztés
utánforgatás
DVD kiadvány készítés
installációs kellékek beszerzés
zeneszerzés, komponálás
tesztelés (levegő, hang)
szállítás, építés
katalógus koncepció véglegesítés
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Dal a megiúsuláshoz

szerzők felkérése, tanulmányok írása
fordítás
szerkesztés, tördelés
korrektúra, nyomda, szállítás
web terv, programozás
teszt, feltöltés

február

március

április

május

június

k ölt s é g v e t é s

(a költségvetés a kiírás értelmében bruttó összegeket tartalmaz)

A pavilon
téma

65

© a szerzők, 2012

55. Velencei Képzőművészeti Biennále • A magyar pavilon kiállítási koncepciója
kurátor: Frazon Zsóﬁa • művész: Koronczi Endre

D a l a m e ghiú su l á sh o z

A Dal a meghiúsuláshoz projekt költségtervezete

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

az installáció

a tavaszi ütem

az átrium
kommunikáció
honoráriumok
videóinterjúk

katalógus

videómelléklet

weboldal

a ventilátorok
kábelek
szerelvények
elektronika
kábeltaposó csatornák
a kábelcsatornák preparálása
a ventilátorok stabilizálása
a közösségi akciók megszervezése
fotó dokumentáció
videó dokumentáció
szerkesztés, utánforgatás
4 db nagyméretű videóscreen + lejátszó + hangtechnika
az átrium alkalmi fedése
információs anyagok, szóróanyagok, projektmagyarázat
kiállítás design
információs anyagok a térben, grafikák gyártása
kurátor
művész
zeneszerző
forgatás, felvételek, vágóanyagok
szerkesztés, vágás
konvertálás, generálás (a katalógus DVD melléklete, web feltöltések)
szerkesztés
tanulmányok szerzői honoráriumai
fordítás
lektor, olvasószerkesztő
grafikai tervezés, nyomdai előkészítés
nyomdai kivitelezés (2000 példány esetén)
szerkesztés
vágás
előkészítés
fordítás, feliratozás
DVD gyártás
a statikus html website
a videó anyagokat is tartalmazó kiegészítés
web2-es felületek programozása
előre nem tervezhető költségek

egység

db
méter
db
db
méter
db
db
alkalom
alkalom
alkalom
db
db
m2
db
db
m2

művész
film
film
db
szerző
nyelv
db
oldal
db
db
db
db
db
db
db
db
db

mennyiség

egységár

20 + 5
1000

200e
150

20 + 5
20 x 2-5
20 + 5
20 + 2
4
4
4
1
4
72
1
1
15
1
1
1
8
8
8
1
5
2x5
3
240
1
1
1
1
1
1500
1
1
1

25e
25e
35e
50e
50e
90e
200e
250e
500e
150e
250e
9e
1m
1m
250e
50e
40e
10e
150e
120e
90e
80e
3e
1,400e
50e
70e
80e
360e
280
250e
100e
250e
200e
összesen

összesen

5000000
150000
250000
625000
700000
625000
770000
200000
200000
360000
200000
1000000
500000
150000
250000
135000
1000000
1000000
250000
400000
320000
80000
150000
600000
900000
240000
720000
1400000
50000
70000
80000
360000
420000
250000
100000
250000
200000
19955000

http://www.ipariventilator.info/legkevero_ventilator.htm
http://www.villany-szer.hu/
http://www.lomex.hu/
http://bolthely.hu/zovanyi/
http://www.pmax.hu/

http://ponyvamester.hu/
http://solarco.webgalaxy.hu/szolgaltatasaink/

http://solarco.webgalaxy.hu/szolgaltatasaink/

http://dvdnyomda.hu/

Bohl Software Consulting Kft.

A pályázati kiírás értelmében a projekt kommunikációs és reklám költségei, valamint az installáció Velencébe juttatása, a biztosítási díjak és a kiállítás
üzemeltetésének költségei nem képezik az árajánlat részét.
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Frazon Zsófia
frazonet@gmail.com
+36-30 6590081
Koronczi Endre
koronczi@koronczi.hu
+36-30 9196468

koronczi

4.0
www.koronczi.hu/

Koronczi Endre
www.koronczi.hu
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Zacskóinstallációk

5
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preparált kölekedésbiztonsági és munkavédelmi eszközök

Hard to Ask... //////// Nehezen feltehető kérdések 13
MODEM, Debrecen, 2011

Holy Spirit

15

installáció + vetítés, MODEM, 2010

Szélportrék, fotó 2010

19

Csendőrpertu

21

kétcsatornás videóinstalláció, MODEM, 2009

Széljegyzetek

27

www.koronczi.hu/

Leheletek, 2009, digitális print, ventilátorok

Megállított…

31

négycsatornás videóinstalláció, 2009

4szél / 4wind

35

videó, 4 x 60 perc szél, DVD kiadvány

Tükör

37

65

public art projekt, Komárno (Szlovákia), 2010

Hierarchy, objektek, 2010

67

katt, 6 csatornás videóinstalláció, 2008

69

PopSzinergia

75

két csatornás videóinstalláció, Műcsarnok, MenüPont, 2008

Megállított tenger, videoloop, 10’ 52”, 2000–2005

81

Self-Phantom-Portrait, videoloop, 20 perc, 2006

85

2scenes, kétcsatornás videóinstalláció, 2005–2006

89

Untitled, fotó

93

Untitled, fotó + videó

95

Csettegő-szépségverseny

97

BASIC projekt

101

Gyenis Tibor, Koronczi Endre, Budapest Galéria Kiállítóháza, 2004

projekt, Budapest Kiállítóterem, 2009

www.ikon.hu
45

4 csatornás videóinstalláció, 2007–2008

Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást… 51
public art projekt, Miskolc, Szinva terasz, 2008

„Liberty, Egality, Fraternity”

public art projekt, 2003

…akik talán értik, hogy mit mondok…

Kikényszerített vallomás

ExtrémAlvás, videóinstalláció, 16 x 8–10 perc, 2006–2007 57

109

a képzőművészeti élet eseményei

m.ikOn
videó alapú műveket, kortárs képzőművészeket,
bemutató periodika az ikOn kiadásában

113

5

képaláírás

www.koronczi.hu/

www.koronczi.hu/freewill

FREE WILL szabad akarat
preparált közlekedésbiztonsági és munkavédelmi eszközök
INDA Galéria, 2012. január

FREE WILL szabad akarat

www.koronczi.hu/freewill

preparált közlekedésbiztonsági és munkavédelmi eszközök

9

hímzett szöveg:

FREE WILL

kivágott szöveg:

DESIRE

POWER

LOVE

kivágott szöveg:

GOD

FREE WILL szabad akarat

www.koronczi.hu/freewill

preparált közlekedésbiztonsági és munkavédelmi eszközök

11

POLITIC

IDEOLOGY

PSYCHOLOGY

Hard to ask... //////// Nehezen feltehető kérdések
MODEM, Debrecen, 2011. május (kurátor: Csizmadia Alexa)

„L” „O” „V” „E”, 2011, kiállítási installáció, MODEM
Apaaa…, 2010, 4 csatornás videóinstalláció, loop
Másállapot, 2010-2011, 4 csatornás videóinstalláció, 13 perc
Sóhajtozás-gyűjtemény, 2010-2011, videó, loop
Lilly a fal túloldalán a szerelemről beszél…, 2011, installáció, preparált kanapé, szöveg (fluoreszkáló festék)
ForteVideo, 2011, 14 csatornás videóinstalláció, loop
A pillanat, 2011, fotóinstalláció, szöveg
Mélypanoráma, 2011, hanginstalláció a MODEM kertjében és a mélygarázsban, loop

www.koronczi.hu/haq

Rekonstrukciók, dokumentációk, művek a kiállításon
Mit keresek én itt
Basic projekt
Mondd, hogy szeretsz...
A KÉPEN LÁTHATÓ FÉRFI SZERET TÉGED
Kikényszerített vallomás
ExtrémAlvás
Tükör
Venus
SelfEnemy • Koronczi Endre és az Ellenség
SelfPhantomPostrait
Work in Progress

Lásd a HARD TO ASK... katalógusban

www.koronczi.hu/holyspirit/

Holy Spirit
Installáció, 2010, ventillátorok, zacskók, fotók, videóvetítés
Partíció 2.0, MODEM, Debrecen, 2010. május

www.koronczi.hu/holyspirit

Holy Spirit

17

installáció, nylon zacskók, ventilátorok, fotók, videóvetítések, 2010

A keresztény ikonográfiában a Szentlélek többnyire
galamb formájában jelenik meg. A galamb ebben a
metaforában a testetlenség, a megfoghatatlanság és az
anyagtalanság ábrázolhatatlanságát jelenti.
Írjuk felül a metaforát, és cseréljük le a galambot egy
sokkal profánabb tárgyra, illetve jelenségre, mely szinte
minden pillanatban karnyújtásnyira van tőlünk, jelenléte állandó és a legkisebb feltűnés nélkül kísér minket
életünk legváltozatosabb pillanataiban: legyez ez a
nylon zacskó.
A zacskó minden bevásárlás, minden csomagolás, minden utazás elengedhetetlen része, a zacskó segítségével szabadulunk meg a szemetünktől, zacskóba tesszük
a gyerek uzsonnáját, zacskót húzunk mindenre, amit az
esőtől akarunk megóvni, zacskót teszünk az erkélykorlátra, hogy ne lepjenek el a galambok, stb. De a legfontosabb jellemzője a nylon zacskónak, hogy ingyen van.
Ingyen jutunk hozzá, és ingyen szabadulunk meg tőle.

Ebből kifolyólag rengeteg zacskó vesz körül minket, rengeteg olyan zacskó is, mely már semmilyen funkciót nem
tölt be, csak úgy ott van. Túlszaporodásuk, és a tőlük való
megszabadulás lehetetlensége a fogyasztói társadalom
egyik szimbólumává tette a nylon zacskót. Az elhasznált
zacskók jelen vannak mindenhol. A szabadba kerülve
a legkisebb szellő is életet lehel beléjük, és a sorsukra
bízott zacskók önálló életet élve mozognak a városban.
A legnagyobb zacskószaporulat a bevásárlóközpontok
és az építkezések környékén figyelhető meg, ezeken a
helyeken igen öreg, már nehezen mozgó és még fiatal
pajkos egyedeket is találhatunk. A hatalmas zacskókínálatnak köszönhetően a legváltozatosabb példányok
bukkannak fel mind megjelenésük, mind tulajdonságaik
tekintetében. Jellemrajzuk is igen színes, vannak magasan szárnyaló fajták, vannak kis területen körben-körben
kavargó fajták, vannak járműveket és embereket követő
fajták és vannak a fákon, illetve kerítéseken veszteglők.

A kiállítótérben a zacskók ventilátorokkal egybeépítve lógnak a mennyezetről, azon a vezetéken, melyen
a ventillátorok felülről az áramot kapják. A ventillátorok
bekapcsolt állapotban folyamatosan levegővel töltik
meg a zacskókat, melyek a levegő hatására teljesen
rendezetlen mozgást végeznek. A zacskók mögötti falakon két vetítés látható, melyek a szabadban szálldosó
zacskókról mutatnak be jeleneteket. A mozgó ventillátor-zacskó együttesek előtt két fejhallgató lóg szintén
a mennyezetről. A fejhallgatókból az installáció részét
képező szerkesztett hanganyag szól. Ha a látogató felveszi a fejhallgatót, akkor a zacskók zörgése-zizgése
helyett különböző egyházak liturgikus énekeiből készített zenei mix-et hall. A hanghatások emelkedett hangulata a profán látványt kívánják ellenpontozni.

19

szélportrék

www.koronczi.hu/

www.koronczi.hu/onesidedrelationship

Csendőrpertu
kétcsatornás videóinstalláció, 12 perc loop, 2009
Kis Magyar Pornográfia • Kiállítás a rendszerről, amiben élünk, MODEM, Debrecen, 2009. július 30–október 31.

Csendőrpertu

www.koronczi.hu/onesidedrelationship

kétcsatornás videóinstalláció, 12 perc loop, 2009

A köpködés egy primér gesztus, mely a rendszerváltás
évfordulója alkalmából aktuálissá vált témára (a kurátori koncepcióra) reflektál. A politikai és társadalmi
változások áttekintése mellett a lelkiismereti kérdések
vizsgálatára is alkalmat ad az évforduló. A szembenézés
és szembefordulás gesztusának helyszíne egy detektív
szoba, a teret két részre osztó egyoldalú tükörrel. A köpködés helyszínéül szolgáló teret egy társadalomkutató
cég használja, de az ilyen terek rendszerváltás előtti
megfelelője a kihallgatások és vallatások helyszíneként
vált a diktatúra és a kiszolgáltatottság egyik szimbólumává. Az egyik oldalról átlátszó tükör polaritása a fény-

A rendszerváltás előtti megfigyelések egyik hajdani
elszenvedője egy rövid jelenet erejéig (felismerhetetle-

ez a megfigyelés egy valódi megfigyelés volt, abból az

nül ugyan, de) megjelenik a videón, melyben egy ruhát

időszakból, amit akkor viseltél, egy olyan ruhát adjál

ad kölcsön a köpködés végrehajtásához a művésznek.

nekem kölcsön.”

megfordultával saját tükörképét kezdi köpködni. A 12

A videón elhangzó egyetlen mondat: „Úgyhogy én

A teret két részre osztó tükör több szempont-

perces loop újraindulásakor a folyamat önmagába tér

egyszerűen azt szeretném kérni Tőled, hogy abból az

ból

vissza, és az addig önmagát köpködő figura újból a

időszakból, amikor Te megfigyelt voltál, megfigyelt-

Az egyik oldalon izzasztó meleg van, a másik oldalon

megfigyelőit kezdi köpködni.

nek érezted magadat, és aztán később kiderült, hogy

friss levegő legyezi az iratokat.

viszonyok megváltoztatásával megfordítható. A köpködő figura a jelenet egyik felében a tükörfal mögött
lévő megfigyelőit köpködi, majd a tükröződés irányának

23

A gesztus kiindulópontját egy személyes történet képezi.

is

ellentétes

helyzetek

határvonalát

képezi:

www.koronczi.hu/onesidedrelationship
25

Koronczi Endre: Csendőrpertu, kétcsatornás videóinstalláció, 12 perc loop, 2009
Kis Magyar Pornográfia • Kiállítás a rendszerről, amiben élünk, MODEM, Debrecen, 2009. július 30–október 31.

www.koronczi.hu/breathnotes

Széljegyzetek
Leheletek, 2009, digitális print, ventillátorok, 81x98 cm
Inda Galéria, Budapest, 2009. július 9–31.

Széljegyzetek

www.koronczi.hu/breathnotes

Leheletek, 2009, digitális print, ventillátorok, 98x81 cm

29

„Az Inda Galéria kiállítása Koronczi munkásságának egy kérdéskörét

Az Elemek-sorozat a mozgó vizet, tüzet, földet

járja körül, amely egyszerű fizikai jelenségekkel és elemekkel foglal-

és levegőt egyszerűen megállítja a képernyőn.

kozik. Az alapelemekből kiindulva (föld-víz-levegő-tűz) ez alkalom-

Érzékletesen szembesíti a nézőt azzal a kérdéssel, mi

mal a szél és a lehelet összekapcsolódó jelenségeit vizsgálja. Kérdése

van akkor, ha valami olyan dolog nem történik meg,

arra vonatkozik, mi történhet, ha valamelyik az elemek közül hiány-

amiről teljes bizonyossággal tudjuk, hogy megtör-

zik, ha a tűz, a föld, a víz „áll”, illetve ha a szél állóképpé merevedik.

ténik a környezetünkben.

A kiállítás fontos eleme a még be nem mutatott Négy szél sorozat,

A légmozgás témának emberivé „fordítása” az az új

amely négy különböző helyszínen készült költői mozgóképsor a

sorozat, amely a leheletet kísérli meg láthatóvá és

levegő mozgásáról. A táj és a növények mozgása minden darabon

érzékelhetővé tenni, úgy, hogy szűk kivágatú port-

különböző karakterrel bír, más képet mutat. A Négy szél műfaja olyan

rékat helyez egy légáramlatot „kifújó” szerkezet

különleges mozgókép, amely egy dvd-lejátszóval egy fotó, vagy

dobozába. Itt az állókép, a fotó életre kelti azt, amit

klasszikus keretezett kép funkcióját tölti be.

ábrázol: a fuvallatot.”
M ULADI B RIGITTA

Megállított…
négycsatornás videóinstalláció, 2008–2009, videó-loop

www.koronczi.hu/breathnotes

Inda Galéria, Budapest, 2009. július 9–31.
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www.koronczi.hu/breathnotes
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Koronczi Endre: Megállított…, 2008–2009, négycsatornás videóinstalláció, loop

Széljegyzetek: 4szél / 4wind

www.koronczi.hu/mirror

4 x 60 perc szél, mint a meta-értés metaforája, a Tükör projekt kísérőkiadványa (100 példány, 4 DVD)

Tükör, Budapest Kiállítóterem, 2009. január 15–február 15.
35

Széljegyzetek, Inda Galéria, Budapest, 2009. július 9–31.

Vannak gondolatok, melyek születését az összehangoltan átélt csend, a
másik jelenlétében lelt öröm segíti
elő leginkább. A társsal való találkozások alkalmával az egymásra
hangolódás és a szavak nélküli közös

www.koronczi.hu/mirror

gondolkodás technikáit alkalmazzuk. Az értés bizalmi környezetbe
ágyazódása által jön létre a metaértés, és az így kialakuló meditatív
közegben a cselekvés nélküli cselekvés jelenti a munkát. A munka
ebben az értelemben nem fizikai és
nem szellemi, hanem sokkal inkább
érzelmi munkát jelent. Az együttlét nem szavakat vagy mondatokat,
hanem műtárgyak kiindulópontjait
képező alapmotívumokat hoz létre.

Tükör
…akik talán értik, hogy mit mondok…
dokumentációs videóinstalláció, négy különböző műfajú műtárgy (fotó-videó-diptichon, installáció, hanginstalláció, fotó-projekt), négy portré, 2007–2009
Budapest Kiállítóterem, 2009. január 15–február 15.

Tükör
Budapest Kiállítóterem, 2009. január 15–február 15.

Philia
„A barátságnak három kizáró oka van: a hiúság,
a gőg és az irónia.”

www.koronczi.hu/mirror

H AMVAS B ÉLA

Koronczi Endre a Budapest Galériában rendezendő

A Koronczi által teremtett – és videón bemutatott – szi-

Tükör című kiállításával a barátság-képek hosszú sorát

tuációk egyaránt szolgáltak a kapcsolatok gyakorlótere-

fűzi tovább; az emberi kapcsolatok spirituális potenciál-

péül, az eltérő egyéniségének megfelelően különböző

ját kutatja. A tükör-metafora segítségével e kapcsolatok

felfogások provokációinak (és emberi viszonyokat

szellemi természetéről szóló hagyományokat értelmezi

vizsgáló terepek gyanánt) valamint alkotói inspiráció

újra. A nyugati hagyományban az ilyesfajta

feltételének. A négy férfi négy aspektusát jeleníti meg

viszonyok közege és formálója a közös gon-

egy nehezen megnevezhető kapcsolatnak, melyek

Andrási Gábor

dolkodás, beszélgetés, cselekvés. Koronczi

mindegyikében van valami az apa-fiú, mester-tanítvány

Monoszló, 2008. július

– művében – ezt a felfogást provokálja: vajon

és fívéri kapcsolat jellemzőiből. Az időtöltés jelenetei

a csend – a körbeölelő, a tétlenség, melyről

alapján szimmetrikus barátságoknak is vélhető kapcso-

úgy véljük, ideális a magányos elmélyedés,

latok azonban aszimmetrikusak, és így, az aszimmetri-

gondolkodás számára, mennyire alkalmas

ában rejlő feszültség hozza létre és tartja mozgásban

Birkás Ákos

olyan kapcsolatok kialakítására, amelyeknek

a szellemi, a képzőművészeti alkotásthoz is szükséges

Szentbékkálla, 2007. augusztus

épp kialakításuk folyamatában (és eredmé-

energiákat.

Bán András
Csorba-tó, 2008. március

nyeképpen) születnek gondolatok? Koronczi

Tillmann J. A.

Endre projektjében négy olyan ember van

Szigetcsúcs (Szentendrei sziget), 2007. szeptember

jelen, aki fontos szerepet játszott és játszik
az ő (művészi) identitásának, egyéniségének
formálódásában.

Az installációk, fotók, video-művek egyszerre idéznek
valamiféle, a szellemi társnak szóló hommage-t, ajánlást
és róluk alkotott portrészerűséget, ugyanakkor mégis
ellenállnak az ilyesfajta besorolásnak. Az archetipikusan
két ember kapcsolataként elgondolt – és Koronczi által
is alapvetően két ember kapcsolataként bemutatott
– viszonyt kitágítva, a kiállítás felveti egyfajta – végtelenített – láncolat lehetőségét.
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Andrási Gábor, Monoszló, 2008. július, vetített videó, 85’ loop

Bán András, Csorba-tó, 2008. március, vetített videó, 85’ loop

Birkás Ákos, Szentbékkálla, 2007. augusztus, vetített videó, 85’ loop

Tillmann J. A., Szigetcsúcs, 2007. szeptember, vetített videó, 85’ loop

Koronczi Endre: Tükör, 2007–2009, képek a projektet dokumentáló videókból

www.koronczi.hu/mirror

Felfújható gumicsónak,
mely egy „sérülésen” keresztül
(MERCY = áldás/irgalom/
kegyelem) folyamatosan veszíti
a levegőt.
preparált gumicsónak, 275x150 cm

Birkás Ákos

Fotó-videó-diptichon,
melyben a videó egy – a tenger
felszínén úszkáló – papírlap
átalakulását és a rajta lévő
szöveg (majdnem) láthatóvá
válását mutatja be,
a fotó pedig az örök mozgásban
lévő vízfelület egy pillanatát,
amikor a felszínén úszó
papírlapok éppen egy kijelentés
formájába rendeződnek.
digitális videó, plazma TV
DVD, 19’ 58” loop
lambda print, dura, 160x122 cm
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Andrási Gábor

Bán András

Három fotó
hat ismeretlen fiatalról,
akik a kamera – és egymás
– előtt történő meztelenné
válás kihívásával
ismerkednek. A képen
látható szereplők és a fotós a
fényképezéskor találkoztak
életükben először, és
mindannyian ez alkalommal
próbálkoztak először ruhátlan
képek készítésével.

Tillmann J. A.

Hat csatornás
hanginstalláció,
melyben különböző háttérzajok
mellett egy jól ismert mondat
parafrázisának elemei
bukkannak fel random módra.
digitális hang, sztereó hangszórók,
alumínium szerkezet, 225x400 cm

Koronczi Endre: Tükör, 2007–2009, a 4 műtárgy

Vajon melyik az a szó, melyet a legnehezebb kimondani, és melynek kimondását ugyanakkor a legfontosabbnak érezzük?
Kétszer öt videó-interjú, melyekben Koronczi Endre azzal a kéréssel fordul beszélgetőpartnereihez, hogy a kamera előtt
valljanak neki szerelmet.
De vajon teljesíthető-e ez a kérés? Vajon milyen feltételeknek kell teljesülniük, vajon milyen típusú motivációra van szükség?
Vajon hogyan befolyásolják a meglévő viszonyok a kérés teljesíthetőségét, és ha sikerül a vallomás, akkor vajon hogyan hat
vissza a kapcsolatokra?
Vannak olyanok, akik egész életükön keresztül teljesen képtelek kimondani ezt a szót. Leírni talán igen, illetve körülírni is
egészen egyszerűnek tűnhet, de kimondani mintha lehetetlen lenne számukra. És vannak olyanok is, akik pont ellenkező-

www.koronczi.hu/confession

leg, indokolatlanul sokszor használják, talán pont a rengetegségében próbálva feloldani a szó elviselhetetlen súlyosságát.
„Tudod, mindenkinek igen nagy szüksége van a szeretetre. A szeretet teljes nélkülözésével élni sem lehet. Viszont a szeretetnek nagyon sokféle formája és mértéke van. És mindannyiunk különbözik abban is, hogy mennyi és milyen intenzitású
szeretetre van szüksége. Én, lehet hogy azok közé tartozom, akinek még az átlagnál is egy kicsit több szeretetre van szüksége. Szóval arra szeretnélek megkérni, hogy a mű létrehozásának érdekében, a kamera kedvéért tegyünk kísérletet egy
szerelmi vallomásra. Szeretném, ha kimondanád azt a szinte kimondhatatlannak tűnő szót, hogy „szeretlek”, és szeretném,
ha egy-két mondattal ki is bővítenéd a hitelesség érdekében.
Nem színjáték ez, és nem is az a célja, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzalak. Tudom, hogy nem egyszerű, és ha jól sejtem, akkor
most a pokolba kívánsz. De mégis kérlek, hogy próbáljuk meg. A kamera már működik.”

Kikényszerített vallomás
4 csatornás videóinstalláció, 2x5 videóinterjú, 2007–2008
Godot Galéria, Budapest, 2008. április 15–május 10.
Tandem – Kortárs művészek kapcsolatban, Miskolci Galéria, 2009. február 20–március 20.

Kikényszerített vallomás

www.koronczi.hu/confession

4 csatornás videóinstalláció, 2x5 videóinterjú, 2007–2008
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www.koronczi.hu/confession
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Koronczi Endre: Kikényszerített vallomás, Godot Galéria, Budapest, 2008. április 15–május 10.

Tandem – Kortárs művészek kapcsolatban, Miskolci Galéria, 2009. február 20–március 20.
kurátorok: Csatlós Judit és Somogyi Zsófia

Öleld meg! Bátran!
Öleléseddel

valami

szeretethez

hasonlót tudsz küldeni! Nem meszsze, a város egy másik pontján valaki
ugyanezzel próbálkozik. Ő is küldeni
próbál. Talán pont Neked. Figyeld a
szemeit. Ha világítanak, akkor valaki
éppen próbálkozik. Ha Ő próbálkozik
próbálkozz Te is! Öleld meg! Öleljetek
egyszerre! Öleljétek meg egymást!
Akár ismeretlenül is. Ha egyszerre

www.koronczi.hu/hugit

öleltek, ha egyszerre jeleztek, valami
történhet. Ha érzed a lehelletét, ha
érzed a melegét, ha látod benne a
fényt, akkor sikerült. Most még nem
tudjuk pontosan mi, de ha egymásra
talál két ölelés történhet valami.

Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást…
Public Art projekt
2 db birkaszőrrel borított működőképes objektum egymástól kb. 300 m távolságra, 2008
Miskolc, Szinva terasz, 2008. szeptember 17–30.

Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást…
Miskolc, Szinva terasz, 2008. szeptember 17–30.

A műt két egységből áll, melyek térben távol helyezked-

(public), valamint az, hogy az objektumok egyértelmű

A lényeg nem az interaktivitásban, és nem a (viszony-

nek el egymástól, és a legfontosabb jellemzőjük, hogy

jelét adják, ha a másik oldalon valaki éppen próbálkozik,

lag egyszerű) kommunikáció létrejöttében van, hanem

– a legegyszerűbb formában ugyan, de – kommunikálni

és impulzusok küldésével a – csak közösen elérhető –

abban, hogy mit(!) kommunikálunk. A figyelem arra irá-

képesek egymással. Ezzel a kommunikációs lehetőség-

eredmény (art) létrehozására ösztönöznek. Ha mindkét

nyul, hogy ez a kommunikáció milyen értelmezést

gel igyekeznek az érdeklődőket (public) aktivitásra

objektumot egyszerre ölelik meg, akkor az objektumok

és érzelmi töltetet kap azáltal, hogy tudjuk-e kivel

bírni. A tárgyakat meg lehet- és meg kell érinteni ahhoz,

a sikeres akció egyértelmű jeleit mutatják.

vagyunk kapcsolatban, és hogy egy előre megtervezett

hogy működésbe lépjenek. A kommunikáció érdekében
az objektumokat meg kell ölelni. Az átölelt és a karok

www.koronczi.hu/hugit

által egy kicsit megszorított tárgyak működésbe lépnek
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és jeleket adnak le a másik objektumnak, melyre a másik
tárgy aktívan reagál. Az egymástól nem látható helyen
lévő objektumok egy időben való aktivizálásához minimum két ember egyidejű cselekvésére van szükség. Ez
hozza létre az eredményt (art).

A sikeres aktivizálás tehát létrejöhet két ember előre

megbeszélt együttműködése által is, de létrejöhet
véletlenül is két olyan kíváncsi próbálkozó között, akik
nem ismerik egymást, és nem tudtak előre a másik fél
szándékairól. Az ismerősök összeghangolt cselekvése
során létrejövő aktivizálódás esetében az együtt-

működés, a közösen egy cél érdekében mozgósított
energiák hozzák létre a művet, és eredményezik az

és összehangolt akcióról van-e szó, vagy egy véletlenszerű próbálkozásról. Ha a másik oldalon lévő személy
ismeretlen, akkor az ismeretlenségből következően a
konkrét kommunikáció helyébe sokkal inkább vágyaink vetítődnek. Ebből a szempontból az objektumok
mellett megjelenő szövegeknek igen nagy szere-

pük van, mert ezek értelmezik az egyébként egyszerű
játékot. A szövegek a helyzet és a lehetőségek leírásával
tulajdonképpen már az objektumok aktivizálása előtt is

A mű mellett megjelenő szöveg értelmében az objek-

élményt. A véletlenül egymással kapcsolatba kerülő

tumok aktivizálásával az érdeklődők „valami szeretethez

felek esetében pedig az ismeretlenség, és a másik fél-

hasonlót” tudnak küldeni egymásnak. Viszont az egyik

ről alkotott kép teszi izgalmassá a műveletet. Ebben az

A produktumot tehát a két egy időben cselekvő személy

oldalról kezdeményezett ölelés nem elég a sikerhez, az

esetben a partner absztrakttá válik, és vágyaink

hozza létre, így műtárgynak nem az objektumo-

eredményesség lényege, hogy mindkét oldalról, egy

megformálódásává, képzeletünk szülöttjévé

kat kell tekinteni, hanem az objektumok össze-

időben és a másik fél által érzékelhető módon

lesz.

hangolt működtetése által képződő eredményt,

gondolatokat ébreszthetnek az érdeklődőkben.

történjen meg a közlés. Az objektumok aktivizálására a

melyet a tárgyak mellett megjelenő szövegek

mellettük elhelyezett szövegek sarkallják a járókelőket

ruháznak fel tartalommal.

www.koronczi.hu/hugit
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Koronczi Endre: Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást…, 2008, public art projekt, 2 db interaktív objektum

www.koronczi.hu/extremesleeping

ExtrémAlvás
16 kísérlet az akarástól való megszabadulásra
videóinstalláció (4 csatornás videoloop), 16 x 8–10 perc, 2006–2007
Képzeletbeli Éden • Fotó Rio 2007 – „International Encounter of Photography of Rio de Janeiro”
stand by, Pelikán Galéria, Székesfehérvár, 2008. június 13–július 11.
Utca 2008, Gödör Klub, Budapest, 2008. november

ExtrémAlvás
16 kísérlet az akarástól való megszabadulásra
Egy kérdés megválaszolása érdekében próbáljuk figyelmünket saját figyelmünkre
irányítani. Helyezzük figyelmünk középpontjába a figyelem folyamatát.
Próbáljunk meg aludni! Próbáljunk meg a felvétel kedvéért a kamera előtt

www.koronczi.hu/extremesleeping

elaludni. Amennyire egyszerűnek tűnik ez a feladat, olyan nagy nehézségekbe
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ütközik a megvalósítása. Az alvás azok közé az emberi tevékenységek közé
tartozik, melyet a legnehezebb akarattal véghezvinni. Nem lehet akarattal
aludni. Az elalváshoz sokkal inkább nem-akarásra van szükség. Az akarat és az
elhatározás ebben az esetben inkább gátolja a cél megvalósulását, mint segítené. Az akarat és elszántság helyett kiegyensúlyozottságra, belső nyugalomra
és harmóniára van szükség. Vajon megteremthető-e nyilvános helyen ez az állapot? Vajon el lehet-e aludni a kamera előtt a felvétel kedvéért?
Alvás közben tökéletesen kiszolgáltatott állapotban vagyunk. A nyugalom
és akaratnélküliség megteremtése egy maximális bizalmi állapotot feltételez. Az álomba merüléshez a kiszolgáltatottság teljes elfogadása, és a környezettel való teljes azonosulásra van szükség. Vajon megvalósítható-e az akaratnélküliség és a környezettel szembeni feltétel nélküli bizalom állapota?
16 különböző helyszínen látunk erre kísérletet. Vajon alszik-e tényleg a figura a
jelenetekben? Az ébredés utáni pillanatok árulkodóak, de nem lehetünk benne
biztosak. A kérdés tehát továbbra is nyitott: Lehet-e bárhol, bármikor szándékosan aludni? Lehet-e akarattal nem-akarni?

www.koronczi.hu/extremesleeping
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Koronczi Endre: ExtrémAlvás, 2006–2007, 4 csatornás videóinstalláció, 16 x 8–10 perc

www.koronczi.hu/extremesleeping
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Stand by, Pelikán Galéria, Székesfehérvár, 2008. május

Utca 2008, Gödör Klub, Budapest, 2008. november

Untitled

www.koronczi.hu/

Public art projekt, 2010. október, Komárno (Szlovákia) • kurátor: Németh Ilona, Juhász R. József
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Koronczi Endre: Untitled (HIERARCHY), 2010, preparált tárgyak
Paksi Képtár, 2010. június
MűvészetMalom, Szentendre, 2010. augusztus

www.koronczi.hu/katt

A múlt hétvégén a lemetszett faágakat kellett összegyűjtenem a keretben. Szedegettem a kis ágdarabokat és
dobáltam őket a hátam mögé. Aztán amikor már majdnem végeztem, hátranéztem és akkor tűnt fel, hogy az
ágacskák, anélkül hogy láttam volna őket, egy szabályos
spirál alakzattá rendeződtek.

katt
Bírom még! • Nem bírom tovább!
6 csatornás videóinstalláció (4 monitor, 2 projektor), szövegek, tárgyak, 2008
Magyar Műhely Galéria, 2008. március 19–április 11.
Folyamatok II – Valós kép, VideoSpace, Budapest, 2009. március 20–május 22.

katt
Bírom még! • Nem bírom tovább!
A média kiszámítható rendszerességgel számol be egy-egy újabb világ-

A világegyetem végtelen. Sőt még tágul is.
Az ember terhelhetősége ugyanilyen végtelen.
Sőt, mintha a terhelhetőség végtelensége is növekedne.

rekordról. Egy-egy olyan rekordról, melyben valaki egy tegnap felállított
rekordot döntött meg, de már a rekord pillanatában tudhatjuk, hogy
az öröm nem lesz hosszú életű, (rekord)döntés (rekord)döntést követ.
Miközben a kőolaj-kitermelés napi adagjának mai emeléséről szóló határozattal egyidőben elkészülnek a világ legmagasabb épületénél még tíz
emelettel magasabb toronyház tervei egy SMS-em érkezik. Egy barátom
ír, hogy fel kellene hozni azt a régi kanapét a pincéből, amelyiket a lomta-

lanításig vittük le. Nem mondhatok nemet, segítenem kell, egyedül biztosan nem boldogul. Szívesen
megyek, mert szeretjük egymást, és ő is rengeteget segített már nekem, de valahogy ez most nem

www.koronczi.hu/katt

jött jókor. Ma egy kicsit egyedül akartam lenni. Ma el akartam menni egy kicsit sétálni, ma akartam
elmenni felfedezni az új uszodát, egy kicsit gyakorolni is akartam, meg a fodrászt is régóta tervezem.
Ma akartam végre sorba rakni a könyveket, és a fregoli felszerelését is hónapok óta csak halogatom. Ha
nem lenne az a rohadt kanapé, akkor lehet, hogy ma megváltottam volna a világot. De legalábbis saját
magamat. Viszont a kanapét fel kell hozni. Nem mondhatok nemet, pedig a füzetem is tele van a régóta halasztgatott feladatokkal. De ennek a kanapécipelésnek még bele kell férni. Útálom az egészet,
de kibírom. Még egy kanapé, de lehetne akár fagyasztóláda is, vagy lehetne akár még egy köbméter
értelmetlen anyag is. Vagy lehetne akár még ötven oldal a feladatoskönyvből, vagy még egy pár kiló a
zsák tetejére. Ha ötven kilót fel tudtam emelni a múltkor, akkor ötvenésfelet is fel fogok tudni emelni,
legfeljebb egy kicsit jobban összeszorítom a fogamat. Nincs határ, úgysincs mérhető határ.
Vajon tényleg nincs határ? Vajon tényleg végtelen a terhelhetőség? Vajon eljön az a pont, amikor valamiből mégis elég lesz? Van olyan nehéz szatyor, melynek a füle egy újabb doboz gyufától már leszakad? Van olyan magas kártyavár, melyre ne lehetne még egy újabb lapot rátenni? Van olyan hosszú
ébrenlét, mely után egy percet sem lehetne már talpon maradni? Létezik az a pont, mely után már nem
ugyanazok a szabályok működnek mint előtte?
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Bírom még!

Nem bírom tovább!

Koronczi Endre: katt, 6 csatornás videóinstalláció, szövegek, tárgyak, 2008
73

Magyar Műhely Galéria, 2008. március 19–április 11.

www.koronczi.hu/popsynergy

PopSzinergia
Az együttlétben felerősödő szubjektum
kétcsatornás videóinstalláció, 20 epizód, összesen 58’ 16” loop, 2007–2008
Műcsarnok, MenüPont, 2008. február 5–március 2.

PopSzinergia
Az együttlétben felerősödő szubjektum
kétcsatornás videóinstalláció, 2007–2008
Műcsarnok, MenüPont, 2008. február 5–március 2.

Egy közösen tevékenykedő csoport együttműködésének katar-

szólnak. Csak állnak és néznek. Mindannyiuk számára nyilvánvaló

tikus pillanataiban, egy-egy kiválasztott pillanatban 4x1 akár

a pillanat fontossága, de nincs mit kezdeni vele. Csak van. Csak

4,001 is lehet! Ezekben a szemvillanásnyi időszakokban formáló-

egy szemvillanás, egy lélegzetvételnyi idő, legfeljebb percekre

dik meg a kollektivitásban felerősödő szubjektum. Az együttlét

nyújtható. Egy kivételes jelenség.

www.koronczi.hu/popsynergy

egy-egy intenzív pillanatában az alkotóelemek összeadódnak,
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átértelmeződik a szubjektum, az egyén ereje a közös cselekvés
által katalizálódik. Vajon láthatóvá válik-e a „hibás” algoritmusban
keletkező egy ezred többlet, vajon láthatóvá válik-e az esszenciális tudatmódosult állapot?

A látvány rögzítése két összeépített kamerával történik, melyek
működése a „térbeli vágás” elvén alapul. Egymással szinkronban
mozogva ugyanazt a témát rögzítik. A két kép egy látvánnyá áll
össze, mely egyszerre közeli és távoli, egyszerre szubjektív és
objektív. Egyazon időben kétféle viszonyba kerülhetünk a lát-

Képzeljük el, amikor egy összeszokott társaság tagjai egyszerre

vánnyal, miközben a nézőpontunk nem változik. Nem történetet

ébrednek az extatikus együttlét mámorából. Egymásra néznek,

rögzít a kamera, hanem azt, amikor az együttlét által megfogha-

és átérzik a levegő remegését, átérzik az ihletett pillanat varázsát.

tóvá válik a tér, azt a pillanatot, amikor megrajzolható a szereplők

Sodorja őket az együttlét ereje. Kimerülten bámulnak egymásra,

között lévő üresség körvonala.

és tudatában vannak a helyzet jelentőségének. Egy szót sem

www.koronczi.hu/popsynergy
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Koronczi Endre: PopSzinergia, kétcsatornás videóinstalláció, 20 epizód, 2007–2008

www.koronczi.hu/video/Inhibited-Sea

Megállított tenger
videoloop, 10’ 52”, 2000–2005
Talált tenger / Windfall Sea, 2005, N@N Galéria, Budapest, kurátor: Tillmann J. A.
Táj és művészet / Landscape and Art, Nemzetközi Képzőművészeti Találkozó és Kiállítás, 2007, Károlyi-Kastély, Fehérvárcsurgó, www.landart.hu
stand by, Pelikán Galéria, Székesfehérvár, 2008. június 13–július 11.

www.koronczi.hu/video/Inhibited-Sea
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Koronczi Endre: Megállított tenger, videoloop, 10’ 52”, 2000–2005

www.koronczi.hu/self-phantom-portrait

Self-Phantom-Portrait
emberek, akik valamilyen szempontból hasonlítanak rám
videoloop, 20 perc, hang: norvég, felirat: English, Slovak, Magyar, 2006
hang: Frode Nilsen, norvég fordítás: Iván Andrea
Autopoesis, Slovenská Národná Galeria, Bratislava, 2006
Tolerance in Art, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava, 2009. március 14–április 26.

Self-Phantom-Portrait
emberek, akik valamilyen szempontból hasonlítanak rám

A videó hangzó szövege
Fantomkép sajátmagamról

www.koronczi.hu/self-phantom-portrait

emberek, akik valamilyen szempontból hasonlítanak rám
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Ellenállhatatlan vágyat szoktam érezni a metrón utazva, hogy
összehasonlítsam magam a velem szemben ülőkkel. Sokáig
azt hittem, hogy valamilyen furcsa egybeesés következtében
mindig egy kicsit hasonlítanak rám azok az emberek. Vagy
mégsem. Vagy talán pont az keltette fel az érdeklődésemet,
ahogy a hasonlatosságok különböztek. Vagy csak a túlzott
figyelem kerített hatalmába és képzelődtem?
Úgy érzem, hogy soha nem voltam még ennyire kíváncsi. Pedig már nagyon régen történt, több mint húsz éve
annak, hogy először találkoztunk. Viszonylag tisztán emlékszem. A helyre is, az időjárásra is, a fényekre is, de elsősorban
arra a profán egyszerűségre, ahogy az eset történt. És arra a
felkészületlenségre, ahogy az eset ért. A ráismerésre, a felismerésre. Arra az érzésre, melyet a figyelmem és érdeklődésem összpontosítása kiváltott.
Jó régen történt, de sohasem felejtem el. Egy fiatalember
felszállt a buszra és megállt előttem. Pont olyan volt, mint
én. Micsoda? Pont olyan, mint én? Az nem lehet. De! Az arca?
A mozgása? A ruhája? A gesztusai? – De hát nem is ismerem!
Hát pont ez az. Nem ismerem, sohasem láttam, se előtte,
sem utána, mégis azt mondom, hogy „én” voltam. Vagy legalábbis egy pont olyan, mint én. Lehet ez? Van ilyen? Van egy
másik olyan, mint én? Tényleg olyan volt, mint én, vagy csak
azt gondoltam? A fények? A hideg? A párás ablak? Ez mind
hozzájátszott? Ha nem tél lett volna, hanem nyár? Ha nem a
buszon lett volna, hanem. Akkor is?
Mióta elkezdtem gyűjteni a sajátmagaimat, nem nézek
tükörbe. Illetve igen. Mert elkerülhetetlen, de nem úgy. Nem
nézem magam, mert azt akarom, hogy ne a külsőségekről
szóljon a keresés. Itt valami egészen másféle hasonlatosságról van szó, mint például a rokonok esetében. Mindenkinek
van egy képe magáról, hogy milyen is lehet, hogy szép-e vagy
csúnya, hogy boldognak néz-e ki vagy fáradtnak. Próbálom
elképzelni, hogyan is nézhet ki az kívülről, ami itt bennem

van. Jut eszembe: Volt egy ismerősöm, aki első ránézésre meg
tudta állapítani, hogy valaki boldog-e vagy sem. Sohasem
tévedett – szerintem –, boszorkányos teljesítmény.
Vajon mennyiben hasonlítanak rám ezek az emberek, és
mennyiben szeretnék inkább én rájuk hasonlítani? Vajon
mennyire hasonlítanak a valódi énemre, vagy mennyire
hasonlítanak egy vágyképre? Egy olyan képre, amilyen sokkal inkább csak szeretnék lenni?

Gyerekkoromban azt hittem, hogy a szép férfiaknak szép
feleségük van. A csúnyáknak meg csak csúnya jut. És hogy
ez így van rendjén. Ma már persze kicsit árnyaltabban látom
ezt a kérdést.
Napfényes délelőtt, áttetsző boldogság. Forog a kazetta a
kamerában. Lipcse, múzeumkávézó. Hihetetlen az azonosság. Nem hasonlít rám (külsőleg), de ahogy éppen a füzetkéjébe irogat. hihetetlen. Elég régóta figyelem. Már vagy öt
percet felvettem, nem is kellene annyi, de. Nem is akarok
többet felvenni. Elég lesz. De egyre jobban nézem. Egyre jobban érdekel. És közben egy meglepő érzésre lettem figyelmes. Fontos megjegyezni. Valamilyen nagyon egyértelműen
taszító, viszolygó érzés vett erőt rajtam. Jó lenne tudni, hogy
mi ez. Az azonosságot figyelve, és azt egyre jobban átélve
kezdtem felfigyelni erre a különös érzésre. Egyenlőre nem
értem. Nem tudom. Félnem kellene tőle?
Nem tudom. Egyáltalán biztos, hogy magamat keresem?
Nem Valami, vagy Valaki mást? Volt már olyan is, hogy nem
kerestem, hanem találtam. Nem tudom, hogy mit, de valamit
megtaláltam, vagy legalábbis azt hittem. Az illúzió teljes volt,
én elhittem, tehát mondhatjuk, hogy számomra igaz volt.
Vajon most is elég egy ekkora illúzió? Vagy most egy sokkal
tudományosabb megoldásnak kell születnie? Esetleg a hitelesség rovására? Azért mert itt műalkotásnak kell születnie és
nem csupán egy pszichológia tesztről van szó? De vajon mi
a különbség a kettő között? Meg lehet ezt fogalmazni? Vajon
hány olyan ember kerül be a válogatásba, akiről jól sikerült a
felvétel és csak ezért nem tudtam neki ellenállni?

videoloop, 20 perc, 2006

Ma, először, megpróbáltam nőket is felvenni. És mintha nem
ment volna. Készítettem egy pár felvételt és máris elbizonytalanodtam. Ezt az érzést korábban nem éreztem. A férfiakkal kapcsolatban már a felvételek készítésekor teljesen
egyértelműen el tudtam dönteni, hogy jók lesznek-e vagy
sem. Általában már messziről ki tudom választani azokat
az embereket, akiket fel akarok venni. És amikor forog a
kazetta, már van egy sejtésem, hogy fogom-e használni vagy
sem. A nőknél úgy látszik ez nem megy. Sőt! Amikor elindítom a kamerát nem tudom hirtelen eldönteni, hogy érdekesnek találom-e (a mű szempontjából), vagy egyszerűen
csak tetszik. Nem készültem fel rá, hogy ez így össze fogja
zavarni a gondolataimat. Pedig nőket mindenképpen fel kell
vennem. Na de akkor hogyan? Mindenekelőtt meg kellene
rajzolnom azt a női képet, melyet magamról ábrázolnék?
De hiszen pont az ellenkezőjéről van szó. Pont arról, hogy
a felvételek kapcsán kell valaminek kiderülnie, a válogatás
közben kell rájönnöm valamire.
Ha mondjuk férfiként kicsi vagyok és barna, akkor biztos,
hogy nőként is kicsi lennék és barna? Egyáltalán nem. És ez
nyilván bonyolódik azáltal, hogy nem a külsőségekről beszélünk. Sokkal inkább egy tekintetről, egy mozdulatról, egy
karakterről, melyek teljesen függetlenek attól, hogy valaki
magas-e vagy alacsony. Egészen másféle azonosságokról
van itt szó.
Vajon miféle rendszerben gondolkodik az ember a világról,
melyben muszáj elhelyeznie sajátmagát? A hasonlatosságok
által való megfogalmazódás. A viszonyok által meghatározni
valamit, ami máshogy meghatározhatatlan. Percenként
szembejönni sajátmagammal. Lehetséges ez? Vajon miért
van ez az összehasonlítási és azonosulási kényszer?
Egy sok évvel ezelőtti feljegyzésem szerint saját történet
híján mások történeteibe helyezkedve élem az életem. Vajon
vonatkozhat-e ez a személyiségünkre is? Vannak-e köztünk
olyanok, akik nem is a saját bőrükben élik az életüket? Saját
megjelenés híján lehet, hogy valamiféle kollektív külsővel
rendelkeznek?

A távolság kozmikus méretekben nem túl nagy, de a személyes élmény
szempontjából hatalmasnak tűnik. Az áhítat és a profán egyszerre kerít hatalmába a szent Ferenc és Giotto bűvöletében tett zarándoklat során. Assisiben
járunk. Az „Official Merchandise” imádnivaló ikonográfiája megmosolyogtat,
és különös idézőjelbe teszi az emelkedettséget. Ohh. Az Adria legkisebb lakott
szigetének egyik elhagyott kis templomocskája a háború és gyűlölet nyomait
viseli. A leszakadt tető gerendái közé „igazi” galambok költöztek, dürrögnek
és teleszarnak mindent. Ezek valahogy másmilyennek tűnnek, mint a villanymotorral hajtott műanyag-szentlélek-galamb a szuvenírshopban.

www.koronczi.hu/2scenes

Hogyan száll ki a lélek és a hit egy tér falai közül?

2scenes
Két helyszín, két videó, és az a „valami”, amely összeköti őket
két csatornás videóinstalláció, 2005–2006
Körút Fesztivál, a Budapesti Őszi Fesztivál és a Körút Fesztivál keretében, 2006
Bolt-ív kiállítás egy üresen álló boltban a körúton, a Bolt-ív kurátora: Eike

www.koronczi.hu/2scenes
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Koronczi Endre: Két helyszín, két videó, és az a „valami”, amely összeköti őket, két csatornás videóinstalláció, 2006

www.koronczi.hu/
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Koronczi Endre: Untitled, 2011, digital print, egyenként 100x65 cm

www.koronczi.hu/
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Koronczi Endre: Untitled, 2009, digital print, egyenként 65x100 cm

www.koronczi.hu/csettego

Délelőttre felszállt az őszi köd. Az Ipoly-menti falvak csettegői
kidöcögtek az udvarokból, hogy szépségversenyre gyülekezzenek a
nagybörzsönyi öreg templom előtti mezőn. A házilag kreált mezőgazdasági masinák felsorakoztak a szakértő zsűri előtt, bemutatva szerkezeti és esztétikai leleményeiket: innen-onnan kéznél
lévő anyagok agyafúrt egybeszerelését és működőképessé tételét.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által az „EU házhoz jön”
program keretében hirdetett művészeti pályázatra nyújtotta be a
csettegő szépségverseny tervét Koronczi Endre. A megvalósult rendezvény kockázatos – és váratlanul sikeres – public art tett volt:
az egybegyült csettegő-alkotók, érdeklődő gazdák és műértők,
kurátorok és antropológusok naphosszat, majd a helyi fogadóban
estébe nyúlón érdemben feszegették a művészet határait.

Csettegő-szépségverseny
public art projekt, 2003, Nagybörzsöny

www.koronczi.hu/csettego

Csettegő-szépségverseny, public art projekt, 2003, Nagybörzsöny

www.koronczi.hu/basic

BASIC projekt
Gyenis Tibor, Koronczi Endre
pszichotabló + werkfilm, 2003–2004
Budapest Galéria Kiállítóháza, 2004. szeptember 8–október 10.

BASIC projekt
Gyenis Tibor, Koronczi Endre • pszichotabló + werkfilm, 2003–2004

www.koronczi.hu/basic

Gyenis Tibornak és Koronczi Endrének ez az első közös kiállítása, melyet barátságukon túl a most bemutatásra kerülő munkák közös kiindulópontja, hasonló témája motivál. Mindketten
egy-egy nagyméretű fotóprintet és egy-egy videót, werkfilmet
állítanak ki, melyet a kiállított kép elkészülése során vesznek
fel. S mindkettejük műve a művészeti tevékenységen túli privát
szférát járja be a direkt történetmondás, értelmezés, konfrontálódás, tisztázás szándékával. A kiállítás kurátora Bán András.
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A kortárs művészek gondolkodásmódjához általában hozzátartozik a személyes, közvetlen tapasztalatra való reflektálás, a
hétköznapi megfigyelések, kis témák ikonogáfiájának kimunkálása – ugyanakkor műveik mégis alapvetően tartózkodók,
többnyire a személyességet kerülők, stilizáltak. Ez jellemzi
Gyenis Tibor és Koronczi Endre eddigi munkáit is. A magánélet egy-egy mozzanatának bejátszása vagy a műnek privát
dokumentumként való aposztrofálása gyakori gesztus – s a
közönség hálás is érte, hisz már évszázadok óta gyakorlat azt
kutatni az egyes munkák láthatón-megnevezetten túli vonásait, enigmáit.
Gyenis Tibor és Koronczi Endre éppen nem eltitkolni kíván
a Basic projektben. Elmondják a művek létrejöttének okait,
bemutatják és a művekbe bevonják elkészülésük módját,
néven nevezik a felkért résztvevőket, a mű részének tekintik az
előkészítő személyes kommunikációt.
A Basic gondolata a kiállítás előtti őszön fogalmazódott meg,
egy olyan időszakban, amikor mindkét művész élete súlyos
válságba került: megoldatlan személyes problémáik, elsősorban párkapcsolatuk krízise, s emiatt gyerekükkel, barátaikkal újrarendeződő kapcsolathálójuk, a napi életvitel drámai
átszervezése egyfolytában a napi munka elé tolakodott, idejük-gondolataik-figyelmük nagyobb részét lekötötte. Ekkor
vetődött föl: miért ne lehetne éppen azt tematizálni, ami leginkább foglalkoztatja őket?

Az ötlet amilyen evidensnek tűnt, épp annyira kockázatos is
volt. Közvetlen módon beavatni a személyes sors apró – bár a
résztvevőknek megrázó – történéseibe a nézőt: nem válik közhelyessé, unalmassá, mint az emberek magánélete általában a
kívülállók szemében? Mitől válik érintetté a néző? Nem válik-e
az igazmondás hamissággá a közvetítő médium által (mint a
tévében is, annyiszor)?
E kételyekre nem elegendő valami ilyesfajta válasz: de majd
mi mélységesen, végletesen őszinték leszünk! Egyrészt, mert
a művészek végülis hosszas munkával egy narratívát munkálnak ki, s a történetmondásnak, a képalkotásnak akárhogyis
megvannak a maga szabályai, paneljei. Másrészt pedig azért
lett maga az őszinteség témává már a műkészítés első heteiről,
mert a készítés folyamata alatt a történetmondók is változtak,
továbbgördült az életük, s ezáltal változott a történet is bennük. Sőt, maga a képkészítés is belejátszik mindebbe: elkerülhetetlenül kimondásokra késztette az érintetteket egymáshoz
való kapcsolatukban. A művészek arra törekedtek, hogy narratív keretbe átemeljék személyes érzésviláguk gyakran ködös,
megfogalmazhatatlannak tűnő, a kimondások szorongásával
terhelt gomolygását. A narratív keret eseménytöredékekből,
mondatokból, néha egészen közhelyes mozzanatokból áll,
amely egyértelmű, ám sokrétegű képpé fogalmazás felé törekszik. E fokozatosan fölrajzolódó tablón személyek jelentek
meg (a művészeknek meg kell neveznie azokat a személyeket, akikről azt gondolja, valóban meghatározó szerepűek – e
döntés minden érzékenységével és kockázatával), a személyek
kapcsolatba kerülnek egymással, míg össze nem áll a háttér
(helyszínkeresés), s a jelenetben helyükre nem kerülnek a
szereplők (jelmezek, kellékek, gesztustanulmányok). Mindez
a fotózás előtti pillanatban az utolsó mozzanatáig kidolgozottan él a művész képzeletében, ám a mag a képkészítés váratlan
fordulatok tömegét rejti: a tervezhető, mégis bizonytalan elemek (világítás, fotós nyersanyag, díszletelemek elmozdulása
stb.) mindegyike önálló életet él, de a legsúlyosabban tervez-

hetetlen „változók” maguk a szereplők, akik nem csak a művész
által rájuk ruházott szerepet játsszák, hanem szembesítik saját
történet-változatukat a szituációval.
A munka három szálon folyt. Egyrészt végig kellett gondolni,
hogy ez a megközelítés hogyan talál helyet magának a kortárs
művészeti diskurzusban. Másrészt a résztvevők felkérésével,
szerepvállalásukkal szinte óráról órára dinamikusan változott a
műről való gondolkodás. Harmadrészt azonban mindeközben
meg kellett találni az alkalmas helyszínt, megszervezni a stábot, megoldani az összes járulékos technikai gondot. Eközben
pedig ebből a számtalan változóból érvényes és az eredeti
felvetést kibontó, az összes jelenségréteget hordozó képet
szervezni, méghozzá úgy, hogy mindezen megfontolásokból
és történésekből majd a néző is átélhető módon részesüljön.
Az eredmény pedig sajátos műfajú kép lett:
pszichotabló. A pszichotabló bár egyetlen beállítást, egyetlen
pillanatot rögzít, több időrétegre is rátekint. Az a „kép”, amelyet
látvánnyá fogalmaz, egyfelől a „felismerés” utólagosságából,
rátekintő módjából szemlél (amikoris rádöbbenünk: ez volt
életünk egyik fordulópontja), másfelől a jelenből rekonstruál egy pszichológiailag létező („úgy éreztem, magam, mint
akit.”), ám eseményszinten persze meg nem történt „eseményt”. A rekonstrukció pedig számos korábbi időréteget
„terít” egymásra, apróbb történések, drámai pillanatok és csak
utólag jelentéssel telítődő gesztusok gyűlnek egybe a „döntő
pillanat” személye víziójába. A pillantás arra a múltbeli képre
vetül, amelyben megfogalmazhatóvá válik a jelen meggondolásainak motivációja, oka, indítéka. A kép, bár első látásra
jól értelmezhető jelenetté állt össze, ugyanakkor a képiség
hagyományainak többolvasatúságán alapszik, jelenkori helyszínen is archetipikus elrendezettségű, a pszichológiai folyamatokra referál, a képi hagyományokat idézi.
B ÁN A NDRÁS

www.koronczi.hu/basic

Koronczi Endre: BASIC project – Pszichotabló, 2003–2004, digitális fotóprint, 200x252 cm

www.koronczi.hu/basic
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Koronczi Endre: BASIC project, 2003–2004, verkfilm, 28’ 34”

www.ikon.hu

a képzőművészeti élet eseményei

www.ikon.hu

A képzőművészeti élet eseményei

Az ikOn két fő szolgáltatási formájával
kétféle igényt kíván kielégíteni

Az artAkkord jelszóval védett terület, ide csak regiszt-

Az ikOn elindítására azért szánták el magukat a szerzők,

Az artAkkord időpont-lefoglaló táblázat lehetőséget

az intézmények vezetői lehetnek, akik először az adat-

mert felismerték, hogy a képzőművészeti életben rend-

teremt arra, hogy az intézményvezetők egymással össz-

bázisban már meglévő adatokat kérhetik le, melyekből

szeresek az időbeli egybeesések (kiállításmegnyitók,

hangban tudják kialakítani hosszú távú programjukat;

megtudhatják a többi kiállítóhely tervezett programjait,

performenszek, könyvbemutatók, beszélgetések), ame-

az adatbázis sokszínű csoportosítási rendszere lehetővé

majd saját adataikkal itt tölthetik fel az adatbázist. Az

lyek megosztják közönséget, illetve lehetetlenné teszik,

teszi, hogy az események időzítésénél olyan szempon-

eseményekről szóló információk egy meghatározott

hogy az érdeklődők minden eseményen részt vehesse-

tokat is figyelembe vehessenek, amilyenekre korábban

ideig csak a jogosultak számára hozzáférhetők; majd az

nek. Az ikOn ezen a helyzeten szeretne változtatni szol-

nem volt lehetőségük.

esemény időpontjának közeledtével az artRoll nyilvá-

gáltatásával, melynek segítségével a programok szerve-

Az artRoll online eseménynaptár és a hozzá tartozó cso-

zettebbé és tervezhetőbbé tehetők.

portosítási rendszer a legszélesebb közönséghez szól.

Erre a célra egy internetes adatbázist és egy ehhez kap-

Itt mindig friss, aktuális információk láthatók a képző-

csolódó online szolgáltató egységet hozott létre, mely-

művészeti eseményekről, többszempontú áttekintést

nek segítségével az intézményvezetők egymás prog-

nyújtva a kiállítóhelyek programjairól, ami megkönnyíti

Az artRoll teljesen publikus, ahol a képzőművészet hely-

ramját figyelemmel kísérve és egymással egyeztetve

a kiállítás-látogatók eligazodását a kínálatban.

színeinek aktuális programjait tekinthetik meg az érdek-

alakíthatják ki programjaikat a sokkal nagyobb látogatottság reményében. Az ikOn adatbázisához és a hozzá
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rált felhasználók léphetnek be. Regisztrált felhasználók

nossága előtt is láthatóvá válnak az aktuális programok
között.

artRoll

lődők. A megjelenő adatokat egy program hozza létre

artAkkord

az ikOn adatbázisából. Az adatok csoportosítására a
lekérdezéskor többféle lehetőség is van, attól függően,

tartozó szolgáltatásokhoz a legegyszerűbben az erre

Az ikOn artAkkord megteremti a lehetőséget az intéz-

a célra kialakított internetes felületen keresztül lehet

ményvezetők számára az események időpontjainak

hozzáférni. A felhasználók az adatbázisból adatokat kér-

összehangolására, egyeztetésére, használatával lehe-

hetnek le, és adatokat vihetnek be vagy módosíthatják

tőség nyílik a képzőművészeti események időzítésének

copyright: Koronczi Endre, adatbázis programozás

korábban bevitt adataikat.

szervezettebbé tételére.

és szerverszolgáltatás: Hungary.Network ZRt

hogy az érdeklődő milyen szempontok szerint szeretne
áttekintést kapni az aktuális eseményekről.

ikOn nap 2007
Műcsarnok, előadóterem és Bistro 2007. január 19.

élet fontosabb projektjeinek szerzőivel (Horányi Attila,

ikOn nap 2009
„Are you talking to me?” – Kritika és kánon a
hálózatban

Kerekasztal-beszélgetés: szakmai vita a képzőművészeti

A szakmai műhelykonferencia és kerekasztal-beszélgetés

Andrási Gábor, Beöthy Balázs, Keserue Zsolt, László

témája a hivatalos képzőművészeti intézményrendszer

Gergő, Menesi Attila, Nemes Attila, Szabó Eszter Ágnes)

mellett megjelenő alternatív kezdeményezések kommumásodik tortakonferencia az ikOn kilencedik születésnapja alkalmából

www.ikon.hu

2009. február 26. Műcsarmok, előadóterem

geik és a szcénában betöltött szerepeik.

Performance: Gyenis Tibor
Mindeközben képzőművészeti videók, zene és az elmaradhatatlan ünneplés. (DJ : fjordrider)

Az ikOn nap 2007 célja, hogy a szervezők és felhasz-

Képzőművészeti

Előadások a művészetről folytatott kommunikáció külön-

nálók közösen gondolkodjanak a művészeti intézmé-

Galériájának videógyűjteményéből.

böző aspektusairól és tereiről, párhuzamos diskurzusok

nyek lehetőségeiről és együttműködéséről. Bemutatjuk

és a kánon viszonyáról, a játéktér demokratizálódásáról.

az ikOn hét éve folyamatosan épülő archívumát, majd

Házigazda: Horányi Attila

fellélegzésképpen performenszek, vetítések, zenei meg-

Előadók és prezentálók: Fuchs Péter, Hegyi Dóra (tranzit.

nyilvánulások szórakoztatják a résztvevőket.

blog.hu), Hock Bea, Mélyi József, Nagy Edina, dr. Radnai

Házigazda és moderátor: Horányi Attila

Tamás (HN), Sári B. László, Timár Katalin, Várnagy Tibor

Előadók: Bencsik Barnabás, Sugár János, Szoboszlai

Kerekasztalbeszélgetés blogokról bloggerekkel, az érintettekkel és az érinthetetlenekkel. Beszéd komolyan és/
vagy felelőtlenül, ünneplés felhőtlenül.
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nikációs stratégiái, valamint együttműködési lehetősé-

videók

a

Millenáris

Park

Pixel

Rendező/Copyright: Koronczi Endre
mankó: Bán András, Csatlós Judit

Budapest Box
Rejtett szcéna az 1990-es években

János, Takáts József, Timár Katalin

Az ikOn részvétele a Ludwig Múzeum – Kortárs

Prezentációk: a közelmúltban alakult alternatív képző-

Művészeti Múzeum Budapest Box című kiállításán,

művészeti szerveződések bemutatkozása

és ezalkalommal az ikOn 2.0 változatának bemutatása

INDEX (Menesi Attila), IMPEX (Kálmán Rita), KÉK (Finta

Rendező/Copyright: Koronczi Endre

Sándor), DINAMO (Katarina Sevic), TŰZRAKTÉR (Simor

mankó: Csatlós Judit

Ágnes), REAKTOR (Huszár Kata, Szira Henrietta)

2002. július 04–2002. szeptember 29.
Kurátorok: Hegyi Dóra és Timár Katalin

m.ikOn
videó alapú műveket, kortárs képzőművészeket bemutató periodika az ikOn kiadásában

m.ikOn néven rendszeresen megjelenő,
videó alapú periodika az ikOn kiadásában
Az m.ikOn minden megjelenés alkalmával 5-6 különböző
generációhoz tartozó kortárs művészt mutat be egy-egy
interjú és egy-egy mű reprodukciójának közlésén keresztül.
Elsősorban a művészt és a művész csorbítatlan gondolatait
kívánjuk a figyelem középpontjába állítani. A bemutatandó
művek kiválasztásánál és az interjú szerkesztésénél kizárólag
tartalmi szempontokat veszünk figyelembe. A szabadon szer-

http://m.ikon.hu

kesztett anyagok nincsenek terjedelmi korlátok közé szorítva,
igyekeznek összetettebb gondolatmenetek elhangzásának is
helyet biztosítani. Fontosnak tartjuk, hogy a művészek hitelesen
és kompromisszumok nélkül kerüljenek bemutatásra, nem cél
a médiában való megjelenés és nem cél az ismeretterjesztés.
Az m.ikOn egy olyan dokumentációs felületet és kommunikációs teret kíván létrehozni, mely a videó formában
közölhető produkcióknak, a művésztől származó eredeti
interpretációknak és a háttér-információknak biztosít helyet.
Kezdeményezésünkkel katalizálni szeretnénk a művészek aktív
bekapcsolódását a kommunikációs folyamatokba, élénkíteni
szeretnénk a média alapú művészetről folytatott diskurzust,
és elő szeretnénk segíteni, hogy a média alapú munkák és az
ezekkel kapcsolatos gondolatok könnyebben hozzáférhetővé
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váljanak a nagyközönség számára is.

