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Hogyan válhat a körülöttünk lévő világot felépítő négy őselem – a föld, a víz, a tűz
és a levegő – múló pillanatok őrzőivé és efemer kompozíciók médiumává? Vajon általuk jobban észrevesszük érzékeink összetettségét? Felerősödhet-e észlelésünk,
ha környezetünk lassú megfigyelésére fókuszálunk? Hogyan érzékelhetjük a látható és láthatatlan természeti folyamatok és jelenségek tér- és időbeli dimenzióit
a természetes és a mesterséges fény sugarai által? A REFLEX csoportos kiállítás
installációi a szubjektív érzékelés éteri közegébe, örök változásban létező (fény)
terekbe invitálnak.
Érzékszerveink rendkívül finomhangolású detektorokként jelzik számunkra a percepciónkat alakító biológiai, fizikai és kémiai hatások, a különféle erőterek és sugárzások jelenlétét. Gondoljunk csak a retinánk vagy éppen bőrünk fényviszonyés hőmérséklet-ingadozásokra adott reakcióira, hanghullámok, ízek és illatok
által befolyásolható viselkedési és mozgásformáinkra. Tudatos irányítás nélkül,
spontán működő reflexeink folyamatos dialógusban állnak környezetünkkel, követve annak változásait. Tapasztalati élményeinken keresztül egyszerre tanulunk
meg akaratlanul alkalmazkodni a minket érő ingerekhez és tudatosan irányítani
jelenlétünk intenzitását.
Mennyire tudjuk kiegészíteni ezeket az alapvető észlelési információkat, ha lelassítjuk azonnali válaszreakcióink idejét? Mi történik, ha hagyjuk felerősödni a látható, hallható, ízlelhető, szagolható és tapintható jeleket? Az ökológiai pszichológia egyik alapfelvetése szerint a környezet elemi ingerei saját részletgazdagságuk
által is képesek olyan impulzusokkal szolgálni, melyek a maguk egyszerűségében
mutatják meg környezetünk komplexitását és teljesítik ki annak befogadását.
A REFLEX kiállítás egyes állomásai egy olyan „időzónává” alakítják a galéria terét,
melyben a látogató a saját megfigyelési tempójában haladva, a nyitvatartási időszak során akár többször is visszatérve figyelheti meg és követheti nyomon az idő
és az adott fény-tér-viszonyok által (át)alakuló munkákat. A halmazállapotváltozásokból, körforgásszerűen ismétlődő ritmusokból, programozott vagy éppen irányítható mozgásképletekből építkező installációk az állandóság és a múlandóság
önálló életet élő médiumaivá avatják a Föld őselemeit. Kinetikus és audiovizuális
kompozíciók, tartósított csendéletek, eat-art objektek, timelapsevideók és loopszekvenciák örökítik meg a múló pillanatokat és ragadják meg a fény, az atomok,
a föld, a víz, a tűz és a levegő anyagszerűségét egy egyénenként eltérő, saját befogadói jelrendszer komponenseivé alakítva őket.
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How can the four classical elements that make up the world around us - earth, water,
fire and air - capture passing moments and become a medium of ephemeral compositions? Do they make us more aware of the complexity of our senses? Can our
perception be enhanced if we focus on observation? How can we perceive the spatial
and temporal dimensions of visible and invisible natural processes and phenomena
in the radiance of natural and artificial light? The installations of the REFLEX group's
exhibition invite visitors to enter the ethereal medium of subjective perception and
(light) environments that exist in a state of constant flux.
Our senses, acting as extraordinarily well-tuned detectors, signal to us the biological, physical and chemical effects as well as the presence of various force fields and
emissions that shape our perceptions. Think only of the reactions of our retinas or
even our skin to changes in light or temperature, or the influence on our forms of
behavior or movement of sound waves, flavors and fragrances. Without conscious
instruction, our spontaneously operating reflexes are in constant dialogue with our
environment, tracking its changes. Through our sensory experiences, we learn to inadvertently adapt to the stimuli that act on us and consciously regulate the intensity
of our presence at the same time.
To what degree can we supplement this fundamental perceptual information if we
slow down the time of our immediate response? What happens if we allow visual,
aural, odorous, flavorous and tactile signals to become enhanced? According to one
of the basic premises of ecological psychology, the elemental stimuli of the environment are able, through their own richness of detail, to supply impulses that in their
simplicity demonstrate the complexity of our environment and fulfill the reception
thereof.
The individual pieces of the REFLEX exhibition structure the gallery space into “time
zones”, in which the visitor can proceed at their own pace, returning even several
times during opening hours to observe and track the works that are transformed
by time and the given light-space conditions. The installations, based on changing
states, cyclically repeating rhythms and programmed or even controlled formulas
of motion, bring forth the primordial elements of the Earth as media living independent lives of permanence and transience. Kinetic and audiovisual compositions,
preserved still lifes, eat-art objects, time-lapse video and loop sequences capture
passing moments and seize the light, transforming the materiality of atoms, soil,
water, fire and air into components of a receptive system of signals that is unique to
each individual.
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TERMÉSZETI SZFÉRÁK

NATURAL SPHERES

MEGNYITÓ BESZÉD
Első hallásra talán furcsának tűnhet az a kijelentés, hogy reflexszerű reakcióink nem
minden esetben válnak a javunkra. Ez persze nem jelenti azt, hogy rendeltetésszerű működésükbe hiba csúszott volna. Sokkal inkább azt jelzi, hogy az elmúlt évtizedek társadalmi és technológiai változásainak köszönhetően olyan szokásaink alakultak ki, amikkel
reflexszerűen reagálunk bizonyos helyzetekre. Sok esetben akár el is nyomva vagy kifordítva az alapvetően segítő szándékú testi vagy épp mentális válaszokat.
Például ha a testünk vagy az agyunk jelzi, hogy elfáradt, akkor iszunk egy kávét és minden
erőnket latba vetve igyekszünk a be nem fejezett feladatra koncentrálni. Ahelyett, hogy
félbehagynánk azt, és pihenés után ott folytatnánk, ahol abbahagytuk.
Ha unatkozunk, reflexszerűen nyúlunk a telefonunk után, hogy a nap folyamán századszor is ellenőrizzük a híreket vagy az ismerőseink legfrissebb posztjait. Ahelyett, hogy
egy kicsit átengedve magunkat a kényelmetlenségnek, tétlenek maradnánk pár percre és
egyedül maradnánk a gondolatainkkal.
Ha szorongunk, akkor igyekszünk cselekvéssel elnyomni a belső hangunkat. Ahelyett,
hogy meghallanánk és megértenénk, mire is próbál rávezetni bennünket a tudatalattink.
Mindeközben pedig a legritkább esetben tudatosítjuk csak magunkban, hogy ezek a pótcselekvések inkább leszívják, mint feltöltik az elemeinket.
Pedig az elemeink le vannak merülve.
Egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Elfáradtunk mentálisan és fizikailag is. Mégis azt
érezzük, hogy nem tettünk és teszünk eleget. Mindeközben pedig folyamatos stressznek
vagyunk kitéve, hiszen a legkülönfélébb, sok esetben láthatatlan, valós vagy épp csak vélt
veszélyek leselkednek ránk.
Pontosan erről szólt és szól is még mindig az idei, gyakran apokalipszishez hasonlított év
is, hiszen a legváltozatosabb természeti és politikai katasztrófák tarkítják lépten-nyomon. A tűz, a víz, a föld, a levegő vagy épp az emberi természet – így vagy úgy, de testet
öltve – oda csapnak, ahol a legjobban fáj.
Hiszen ki vannak merülve a természet erőforrásai is.
Egyre kevésbé tudjuk elhitetni magunkkal, hogy képesek vagyunk uralkodni a természet
erői és folyamatai felett. Erdőtüzek, áradások, földrengések, hurrikánok, pusztító világjárványok követik egymást, vagy épp hatnak együttes erővel.
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A hol láthatatlan, hol nagyon is kézzel fogható erők elől pedig igyekszünk elrejtőzni.
Ez az év a menedékbe húzódás, a lelassulás kulcsszavainak bűvöletében telt, de valójában otthonunk védőfalai mögött a legkevésbé sem a béke perceire találtunk rá. Életünk
különböző szféráinak határai ugyanis még inkább elmosódtak, a négy fal közé szorult,
ingerszegény, bezárkozó környezetben még intenzívebben hajszoljuk az impulzusokat.
Be akarjuk pótolni, ami elmaradt, időt akarunk szakítani arra, amire korábban sosem
jutott, miközben helyt akarunk állni a szakmai és társas szerepeinkben is. Úgy, hogy
mindeközben a tartalomszolgáltatók és hirdetők figyelmünkért folytatott ádáz küzdelme
következő fokozatba kapcsolt.
A konstans jelenlét és hiperkonnektivitás korában pedig elmosódik az idő.
Egyszerre lassul le és gyorsul fel.
Olyan érzésünk támadhat, mintha ez az év csigalassúsággal vánszorogna, ugyanakkor
döbbenten nézünk a naptárra - hogyan lehet máris november közepe? A napokból hetek
leszek, a hetekből pedig hónapok, csak hömpölyög az idő és hömpölyögnek vele az események is megállás és lélegzetvételnyi szünet nélkül.
Byung-Chul Han filozófus nagysikerű és sokat idézett szövegében, A kiégés társadalmában többek között arra keresi a választ, mi tudná útját állni az örvénylő mindennapok
teljesítménykényszerrel áthatott áramlásának. Így fogalmaz:
“Ünnepek nélküli korban élünk, egy ünneptelen korban. [...] Ünnepekkor az idő megszűnik létezni a múló, tűnékeny pillanatok egymásutánjaként. Az ember bejárja az ünnepet, miként bejár
egy teret, amelyben időzik. Az ünnep bejártakor semmi sem jár le. Az ünnep ideje bizonyos értelemben elévülhetetlen. [...] Az ünnepek és a szertartások hozzáférést nyújtanak az istenihez.”
Han értelemszerűen nem a karácsonyi készülődés előtt végletekig felfokozott stresszszintekről, sem pedig a vásárlóktól túlcsorduló plázákról beszél. Ezzel szemben a nem
kommerciális, sokkal inkább az elmélyedést elősegítő művészetet alkalmasnak találja
arra, hogy kirángassa a megfáradt egyéneket a mókuskerékből.
Erre tesz kísérletet a REFLEX is, ráirányítva a figyelmet a mikrotörténések szimbolikájára,
a természeti elemek minket körülvevő, időnként le is taglózó erejére. A szorongás helyett
szemlélődéssel teli lelassulást, a természeten való uralkodás helyett harmonikusabb
együttélést propagálva arra ösztökél, hogy másképp éljük meg az időhöz való viszonyunkat: hogy az elhaladó percek sokkal inkább teljenek, ne csak múljanak.
Sárai Vanda, műkritikus
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OPENING SPEECH
At first, it might sound strange to hear that our reflex-like reactions do not always benefit us.
Of course, it does not necessarily mean that their operation is malfunctioning. It is more likely
to signal that thanks to the social and technological changes of the past decades, we have
developed behaviours that are now reflex-like reactions to certain situations. In many cases,
these behaviours can even suppress or twist the physical or mental responses out of their
originally good intentions.
For example, if our body or brain sends us signals that it is getting tired, we drink a coffee
and try our best to concentrate on the unfinished task at hand. Instead of laying it aside and
continuing it after getting some rest.
When we feel bored, we automatically grasp for our phone to check the latest news or posts of
our friends. Instead of letting the inconvenience take over, staying still for a couple of minutes
and sitting alone with our thoughts.
If we are anxious, we desperately try to act in order to suppress our inner voice. Instead of
listening and understanding what our subconscious mind tries to tell us.
Meanwhile, we are barely aware that these displacement activities rather drain, not recharge
our batteries.
But our batteries have run out.
On personal and social levels alike. We are tired mentally and physically. However, we still
feel that we haven’t done and still don’t do enough, while we are subjected to constant stress,
as mostly invisible (either real or merely presumed) dangers on the broadest spectrum keep
lurking on us.
It is exactly what this current year, often described as apocalyptic, is about, as the most versatile natural and political disasters intersperse it at every turn. Fire, water, earth, air and human
nature – taking form in one way or another – strike where it hurts the most.
Because the resources of nature have also run out.
We are less and less able to make ourselves believe that we are in possession of the power
to gain control over nature. Forest fires, floods, earthquakes, hurricanes, deadly pandemics
follow one and other or affect us with combined forces.
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We try to hide from these sometimes invisible, other times very much tangible powers. This
year has passed in the name of finding shelter and slowing down, but in reality, the moments
spent in the solitude of our homes were rarely the ones of peace. The boundaries between
the different spheres of our lives got even more blurry and locking ourselves up, being stuck
between the four walls and getting deprived of stimuli made us chase impulses even more
intensely. We want to catch up with what we had failed to finish earlier, we want to find time
for activities we had never managed to start before, while we want to take our stands in our
professional and social roles. All this while content distributor platforms and advertisers relentlessly fight for catching and keeping our attention.
In the age of constant presence and hyperconnectivity, time gets blurry.
It speeds up and slows down simultaneously.
We might feel that this year is crawling in slow motion but at the same time we take surprised
looks at the calendar – how is it possible that it’s already November? Days become weeks,
and weeks become months, time rolls on and so do the events, without stopping and taking at
least a second to breathe.
In his well-known and often quoted essay, The Burnout Society, philosopher Byung-Chul Han
investigates what could have the capacity to halt the constant flow of days, overwhelmed by
the pressure to always be productive. He finds that we lost connection to the divine as we live
in an age without festivities and rituals. He believes that these occasions could be considered
a sort of “high-time” when we sense time differently: as it seems to be indefeasible instead of
passing relentlessly, people could finally experience idleness.
Han obviously doesn’t speak about the extremely exaggerated stress levels, nor about the
malls brimming over with customers preceding Christmas. But he believes that non-commercial art can achieve the above-mentioned effect: by facilitating elaboration, it is capable of
pulling exhausted individuals out of the treadwheel.
REFLEX is an experiment that desires to achieve a similar outcome by directing attention to
the symbolism of micro happenings and the occasionally overwhelming power of natural elements that surround us. By propagating a contemplative slowing-down instead of anxiety,
and a more harmonious coexistence with nature instead of its domination, the exhibition urges
us to experience our relationship with time in a different manner: so that the passing moments
wouldn’t just vanish but also fill up.
Vanda Sárai, art critic
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BENCZÚR Emese

GLOW UP
[2020]

időnyomat / felirat
timestamp / inscription
szilikongyűrűk, videó
silicon rings, video

A GLOW UP az idő múlását és elhalványuló emlékeinket állítja a mű középpontjába.
A teljességében csupán egy-két napig fénylő felirat villódzó betűi eltűnnek a szemünk
elől, amint az őket formáló világító gyűrűk elemei lemerülnek. Az üzenet ellentétbe
kerül a folyamattal, hiszen az pont a ragyogásra szólít fel, miközben a szöveg szép
lassan láthatatlanná válik. A változás time-lapse felvételen rögzítésre kerül a jövő
számára is, a tündöklés rövid ideig látható és szertefoszló emlékeként.
Benczúr Emese műveiben szövegeket, rövid szlogeneket jelenít meg, amelyek az
anyaghasználattal és a sajátos technikával különleges kapcsolatot teremtve fedik
fel munkái komplexitását. Rendszeresen vesz részt csoportos, illetve egyéni kiállításokon, hazai és külföldi művészeti eseményeken egyaránt. Munkái olyan neves nemzetközi eseményeken kerültek bemutatásra, mint a Manifesta, a Velencei Biennálé
és a Liverpool Biennálé. Művei megtalálhatók több nagyobb magán- és intézményes
gyűjteményben is.
GLOW UP places the passing of time and fading memories at the centre of the piece.
The flickering letters of the inscription last, in their entirety, for just one or two days and
disappear as soon as the batteries of the glowing rings that form them are drained. The
message contrasts with the process, as it calls for illumination even as the text slowly
fades from sight. The changes are also recorded for the future in a time-lapse video,
a briefly visible and fading memory of the glow.
Emese Benczúr creates art that features texts and short slogans which, through their extraordinary connection to the use of material and unique technique, reveal the complexity
of her work. She regularly participates in group and individual exhibitions, and at art events
both in Hungary and abroad. Her work has appeared at such high-profile international
events as Manifesta, the Venice Biennale and the Liverpool Biennale. Her art can be
seen in a number of big private and institutional collections.
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KORONCZI Endre

Ploubuter Park
Adultusspiritus, 11111217
[2020]

szélinstalláció / wind installation
fólia, ventilátor, reflektor / plastic foil, fan, reflector

A Ploubuter Park kialakítása egy újonnan felfedezett faj egyedeinek megfigyelésein alapul.
A kísérleti zónában repkedő könnyű, szinte testetlen lények önálló lelkekként kezdenek
élni. A lelkek összetevői a könnyű, hártyaszerű, áttetsző burok (a fólia) és az ezt tartalommal megtöltő fuvallat (a szél). E két alkotóelem szerencsés találkozásából kelnek életre
a vizsgálat tárgyát képező lelkek. Az anyagtalanság, a szinte megfoghatatlan könnyedség
jellemzi az alkotóelemeket. A fóliát a szél tölti meg élettel, a szelet a fólia teszi láthatóvá.
A lelkek a létezés és a vízió határán lebegnek. Mozgásuk mindenféle szabályosságot és
ismétlődést nélkülöz, így az élő organizmusokkal azonos jellemzőket mutatnak.
Koronczi Endre képzőművész, festő, grafikus és performer, az ikon.hu portál alapítója.
Különböző médiumú munkáiban a tárgyak, felületek, események, emberek, mozgások
között létrejövő bonyolult és az idő dimenziójával árnyalt kapcsolatokat, a hétköznapi helyzetek szituációit vizsgálja. Évtizedek óta dolgozik a széllel, melyen keresztül a láthatatlant
és a megfoghatatlant igyekszik megtapasztalni és megérteni. Újra és újra.
The composition of Ploubuter Park is based on the individual observations of a newly discovered species. The flapping, weightless, almost disembodied beings start life as independent
souls in an experimental zone. The souls comprise a light, membrane-like, translucent host (plastic foil) and the breaths that fill it with content (the wind). The elements of the installation are
characterized by immateriality, an almost intangible lightness. The wind fills the plastic foil with
life, the plastic foil makes the wind visible. The souls hover on the border between existence and
imagination. Their movement lacks any regularity or repetition, thus demonstrating the same
characteristics of living organisms.
Endre Koronczi visual artist, painter, graphic artist and performer, founder of the portal ikon.hu.
In his works in various media, he examines the complicated and temporally nuanced connections
and everyday situations that emerge between objects, surfaces, events, people and motions. For
decades, he has worked with wind, through which he seeks to experience and understand the
invisible and the intangible. Again and again.
Együttműködő partner / In partnership with:
Trafó House of Contemporary Arts
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MATÓK Zsuzsi

Pressed Cubes
[2020]

eat-art objektek / eat-art objects
szárított zöldségek, gyümölcsök, ehető magvak
dried vegetables, fruits, edible seeds

Az élet mindig utat tör magának és a legváratlanabb helyeken, szokatlannak tűnő
formában is megjelenik körülöttünk. Gondoljunk csak a föld alatt meghúzódó
gyökérzeti hálózatokra vagy a csírákat adó magvakra. Csak hagyni kell kibontakozni
őket, hogy kiteljesíthessék saját formájukat.
A Pressed Cubes sorozat egyes kockái olyan organikus elemekből állnak, melyek bár
ehetőek maradnak, az idő múlásával mégis minduntalan változtatják alakjukat és
állagukat. Kiszáradhatnak, összezsugorodnak vagy színt is váltanak. A termőföld
miniatürizált és stilizált modelljeiként, önálló ökoszisztémaként pedig akár ki is nyílhatnak, ha megfelelő gondozással a bennük lévő magok kicsíráznak. Nem lehet előre
tudni, mi fog velük történni pontosan, de termékenységüket megőrizve kitörhetnek
a plexi nyomóformákkal rájuk szabott kockaalakzatból és formájukat is teljesen átalakíthatják néhány hét alatt. Hogy aztán így kerüljenek vissza az önálló és egyetemes
létezés örök körforgásába.
Matók Zsuzsi food designer és eat-art művész különleges, legtöbbször kísérleti oldalról közelíti meg az ehető tárgyak világát. Olyan speciális étel-műtárgy koncepciókat
hoz létre, melyek esztétikájukat tekintve egészen távol állnak bármitől, amit korábban az ételről gondoltunk. Folyamatosan kísérletezik a színekkel, struktúrákkal,
konyhatechnológiákkal, ízekkel és illatokkal.
Life always forges its own path and appears around us in the most unexpected places
and in the most unusual forms. We must only think of the expansive network of roots
underground or of the seeds that produce sprouts. They must only be allowed to emerge
to complete their own form.
The particular cubes of the Pressed Cubes series are made up of organic elements that
remain edible although their shape and texture change with the passing of time. They dry
out, shrivel up or change color. If, with appropriate care, the seeds in them sprout, they may
even emerge as an independent ecosystem, as miniaturized and stylized models of the soil.
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It is not known what will happen to them, but by preserving their fertility, they may break
loose of the cube shape imposed on them before by plexiglass molds and their forms may
be completely transformed within a few weeks. Thus they return to the eternal cycle of
independent and universal existence.
Zsuzsi Matók, food designer and eat-art artist, approaches the world of edible objects
from the extraordinary, often experimental side. She executes special food-art concepts
which, in view of their aesthetics, are completely unlike any way we have ever thought
about food. She continuously experiments with colours, structures, kitchen technologies,
flavors and aromas.
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MATÓK Zsuzsi

Water Still Life
[2020]

csendélet / still life
olaj, növények, vákuum-zsákok, elemlámpa
oil, plants, vacuum bags, flashlights

A vizet két olyan gáz halmazállapotú könnyű atom alkotja, melyek közös keveréke
a fizikai valóságban mégis folyékonnyá teszi megjelenési formáját. A forró víz gyorsabban fagy meg, a hideg víz pedig gyorsabban forr fel. Bár összenyomni nem lehet,
ellentétben más anyagokkal, a hűtési folyamat során mégis tágul. Az egyetlen olyan
anyag a Földön, melynek fagyott formája képes lebegni önmaga folyékony halmazállapotú változatán.
Érthetetlennek tűnő, paradox tulajdonságok, amikre nem létezik feltételek nélküli
magyarázat - csak tudomásul lehet őket venni. Ahogyan azt is, hogy ott kering az
élőlények testében, táplálja az embert, az állatokat és a növényeket. Matók Zsuzsi
csendéletkompozícióiban az anyaméhhez hasonló burokként védi a Föld teremtményeit megállítva az időt és tartósítva élő alkotóelemeit, a lebegő zöld leveleket és
színes rostokat.
Water is the creation of two light gaseous atoms which take on liquid form in physical
reality when compounded. Hot water freezes faster and cold water boils faster. Although
it cannot be compressed, like other materials, it still expands in the process of cooling. It is
the only material on Earth that can float, in frozen form, on its own liquid form.
Paradoxical properties that appear incomprehensible, for which there is no unconditional
explanation - may only be acknowledged. Just as the fact that it circulates in the bodies
of living creatures and nourishes people, animals and plants. In her still life compositions,
Zsuzsi Matók preserves the creatures of the Earth in a medium like a mother’s womb,
stopping time and preserving its living elements, floating green leaves and colourful fibers.
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MÁTRAI Erik – GRYLLUS Ábris

Doz.
[2020]

audiovizuális installáció / audiovisual installation
neoncsövek, hangfalak, arduino, midikontroller
neon lights, speakers, Arduino, MIDI controller

A 12 darab neoncsőre és egy szöveg alapú hanganyagra komponált installáció egy
olyan leegyszerűsített képletre épülő, programozott szekvenciát jelenít meg, amelyben egymásra reagál a hang és a fény. A változó ritmusokban lüktető szavak és
a sztereo hangrendszer által teremtett hangtér végpontjai között eltolt szófoszlányok egymásnak ütköző (hang)játéka hullámzó mozgásként fut keresztül a fénysoron. Akár egy végtelen körforgásban fodrozódó és csobogó folyam.
A tizenkettes számrendszerre, általános időmérő és zenei ütemmértékre is utaló
„tucat” számszimbolikából építkező munka az ember vízhez való viszonyrendszerét
vizsgálja. Hogyan válhat egy, a természet által szabadon kínált meditatív élmény
egy műalkotásként értékesíthető és kiállítható gesztussá? Kisajátíthatóak-e a Föld
erőforrásai és azok megtapasztalásának impressziói egyéni alkotói célok tematizálására?
Mátrai Erik 2004-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán.
Műveit sokoldalú médiahasználat jellemzi; videói, táblaképei, melyek fő témáit gyakran a vallásból és a művészettörténetből meríti, a legújabb technikai megoldásokkal
és a klasszikus ikonográfia elemeivel társulnak.
Gryllus Ábris a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem média design szakán diplomázott.
A FOR. zajtechno formáció egyik tagja. Hanginstallációi eddig többek között a Berlini
Gallery Weekenden, a Bécsi Design Héten, a Soundscapes Fesztiválon, a Velencei
Biennálén és a budapesti OFF Biennálén voltak láthatók.
The installation, composed of twelve neon lights and a text-based recording, displays
a programmed sequence based on a simplified formula in which sound and light react to
each other. The shifted bits of syllables between the endpoints of the pulsating words
in the changing rhythms and the soundscape created by the stereo sound system pass
through the line of light, colliding as a wavy (sound)play of motion. A rippling and bubbling
stream in an endless cycle.
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The work, derived from numeric symbols that reference the base-12 number system and
the “dozen” used to gauge time and musical time signatures, examines the relationship
between humans and water. How can a meditative experience, which is freely offered
by nature, be transformed into a gesture of art that can be exhibited and sold? Can the
resources of the Earth be appropriated for the thematization of individual artistic goals?
Erik Mátrai graduated from the painting faculty of the Hungarian University of Fine Arts
in 2004. His works are characterized by a varied use of media. His videos and panel paintings, the main topics of which are often drawn from religion and art history, combine the
newest technical solutions with the elements of classical iconography.
Ábris Gryllus graduated from the Media Design faculty of the Moholy-Nagy University
of Art and Design. He is a member of the techno noise group FOR. His sound installations were presented at the Berlin Gallery Weekend, Vienna Design Week, Soundscapes
Festival, Venice Biennale and Budapest OFF Biennale.
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TERMÉSZETI SZFÉRÁK

NATURAL SPHERES

TÓTH Ákos

Gutter I.
[2020]

mixed media installáció
mixed media installation
rozsdamentes acél, elektronika, fény, víz*
stainless steel, electronics, light, water*

gutter /gʌtəʳ/
eresz, csatorna, áteresz, elvezető, lefolyó, átjáró, (szenny)víz-, hulladékgyűjtő
Az amerikai mérnök, Virgil Clinebell az 1950-es években forradalmasította a piaci
jéggyártást. Munkássága mentén született meg az a szabványméretű jégtömb,
melyre a mai jégszobrászipar is épül: a megfoghatatlan vízelem közel 140 kilogrammos szilárd darabja. A tárgyasztalon ez a viszonylag stabil, ám igen súlyos és törékeny “vízdarab” átalakul dermedtségéből és életre kel az acél: rajta keresztül, benne
válik újra folyékony halmazállapotúvá és tűnik el a jég. Változása elkerülhetetlen.
Végzet ez vagy beteljesülés?
A 20. századból még szinte mindenkinek ismerős az esti tábortüzet és az öregek meséit helyettesítő alkalmatosság, a katódsugárcsöves televízió. Fejlettebb formában
ma is nagyon elterjedt információközlő eszköz. Az installáció köré rendezett tévék
szemtanúként szemlélik a szóban forgó átalakulás folyamatát, közvetítve és megőrizve annak egyes stációit.
Tóth Ákos intermédia művész a technológiai kultúra, a természeti jelenségek és az
érzékelés eszköztárán keresztül, ezek tudatmódosító jellegeinek elrendezéseivel
kísérletezik érdekesebb, teljesebb élménnyé tenni az emberi észlelést. Apai ágon
jégszobrász.
* Az emberi test legalább 50 %-a víz.
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gutter /ˈɡʌtə/
eaves, channel, trough, drain, sewer drain
The American engineer Virgil Clinebell revolutionised commercial ice production in the
1950s with the invention of a machine that established the industry standard for ice sculptors: an impenetrable, solid block of water close to 140 kilograms. On the table, this relatively stable, yet very heavy and delicate “piece of water” is transformed from its frozen
state and the steel is brought to life: through it, it returns to its liquid state and the ice
disappears. Its transformation is unavoidable. Is it destiny or fulfillment?
Practically everybody is familiar with that 20th century substitute facility for evening
campfires and the stories of the elderly: the cathode-ray television. In its more advanced
form, it is a widespread tool of infocommunication today. The TVs set up around the installation witness and broadcast the process, preserving the individual stages of the
transformation.
Ákos Tóth, intermedia artist, attempts to make human perception a more interesting and
fuller experience by using the tools of technological culture, natural phenomena and perception and arranging their mind-altering natures. As an ice sculptor, he is following in the
footsteps of his father.
* Water makes up at least 50% of the human body.
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Installáció / Installation: VASS Csenge
Koreográfia, tánc / Choreography, dance: BARNA Nóra
Zene / Music: MÁKÓ Rozi

VASS Csenge - BARNA Nóra - MÁKÓ Rozi

URFORM
[2019]

performansz-installáció / performance-installation
tükörfólia, reflektor, motor, videó / reflective foil, reflector, motor, video

A futurisztikus matériákból építkező performansz-installáció a tűz ősenergiáját
vizualizálva invitál experimentális térfelfedezésre és egy szintetikus eszközökből, lágyanyag plasztikákból és audiovizuális elemekből építkező mozgáskísérletre.
Az URFORM a teremtő őserő, a transzformáció és a robbanékonyság, a lüktető ritmusok, a testhő, a rombolás és a kontrollált éberség, a harag és a (meg)tisztulás,
a személyesség és a személytelenség gesztusaiból építkezik.
Az archetipikus rituálék látvány- és zenei világát idéző ritmikus képi, tárgyi és mozdulatkompozíciók, ismétlődő szekvenciák egy szisztematikusan felépített és megtervezett, mégis ösztönös körforgást hoznak létre.
A projektet egy textiltervező, egy táncos-koreográfus és egy zeneszerző egyéni
víziói emelik közös élménnyé egy mesterségesen életre hívott, a természeti erők
dominanciáját hangsúlyozó és az emberi intuíciókat aktivizáló közegben.
This performance-installation constructed of futuristic materials invites experimental
discovery of space through the visualization of the ancient energy of fire and an experiment of motion based on synthetic instruments, pliable plastics and audiovisual elements.
URFORM is constructed from the gestures of the primordial creative force, transformation
and flammability, pulsating rhythms, body heat, destruction and controlled awareness,
anger and (inner) purification, the personal and the impersonal.
The rhythmic compositions of image, object and movement that recall the visual and musical world of archetypal rituals, and repeated sequences establish a systematically constructed and planned, yet instinctive, cycle.
The visions of a textile designer, a dancer-choreographer and a composer enrich the project
in a medium of artificially animated shared experience stressing the dominance of natural
forces and stimulating human intuitions.
Együttműködő partner / In partnership with:
Trafó House of Contemporary Arts
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NATURAL SPHERES
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KÍSÉRŐPROGRAMOK

SIDE EVENTS

2020.11.11., 18:00
ONLINE MEGNYITÓ
ONLINE OPENING

2020.11.27., 17:00
ONLINE TÁRLATVEZETÉS A KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN
ONLINE GUIDED TOUR AT THE RESEARCHERS' NIGHT

2020.12.09., 18:00
URFORM VIDEÓINSTALLÁCIÓ ONLINE PREMIER
URFORM VIDEO INSTALLATION ONLINE PREMIER

2021.01.13., 18:00
PLOUBUTER PARK ONLINE BESZÉLGETÉS
PLOUBUTER PARK ONLINE TALK

2021.01.20. 18:00
GUTTER VIDEÓ ONLINE PREMIER
GUTTER VIDEO ONLINE PREMIER

REFLEX
ONLINE
WALK
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KIÁLLÍTOTT MUNKÁK
EXHIBITED WORKS

BENCZÚR Emese: GLOW UP [2020]

időnyomat / felirat
timestamp / inscription
szilikongyűrűk, videó
silicon rings, video

KORONCZI Endre: Ploubuter Park / Adultusspiritus, 11111217 [2020]

szélinstalláció
wind installation
fólia, ventilátor, reflektor
plastic foil, fan, reflector

MATÓK Zsuzsi: Pressed Cubes [2020]

eat-art objektek
eat-art objects
szárított zöldségek, gyümölcsök, ehető magvak
dried vegetables, fruits, edible seeds

MATÓK Zsuzsi: Water Still Life [2020]

csendélet
still life
olaj, növények, vákuum-zsákok, elemlámpa
oil, plants, vacuum bags, flashlights

MÁTRAI Erik – GRYLLUS Ábris: Doz. [2020]

audiovizuális installáció
audiovisual installation
neoncsövek, hangfalak, arduino, midikontroller
neon lights, speakers, Arduino, MIDI controller

TÓTH Ákos: Gutter I. [2020]

mixed media installáció
mixed media installation
rozsdamentes acél, elektronika, fény, víz*
stainless steel, electronics, light, water*

VASS Csenge - BARNA Nóra - MÁKÓ Rozi: URFORM [2019]

performansz-installáció
performance-installation
tükörfólia, reflektor, motor, videó
reflective foil, reflector, motor, video
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A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák 17 Gyermek és Ifjúsági
Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti
tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészetpedagógiai foglalkozások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti fiatalok művészeti
neveléséhez.
Deák 17 Youth Art Gallery, which is also a public space and an art education
center, aims at filling the gap in art education, patronage, and talent education
for the young generation aged between 3 and 23 on national and international
levels. In this context, the Gallery shows permanent and temporary exhibitions,
and provides space for professional dialogue in the form of workshops and
other educational activities.
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