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„Gyenes Zsolt médiaművész (1962) munkássága az írás, az álló- és a mozgókép, 
valamint a hang különböző irányú mozgásaira, átváltozásaira, kölcsönhatására 
épül. A médiumok nyelvi metamorfózisát tanulmányozza elektronikus, digitális 
eszközökkel, rámutatva, hogy a képből hang, a hangból pedig kép nyerhető ki, 
miközben az alapinformáció számbeli értéke rendre azonos. (…) Gyenes Zsolt 
’szinkróniáját’ a nyelvi kifejezés interaktív egyidejűségének márkaneveként fogad-
hatjuk el. Ugyanakkor a szűnni nem akaró nyelvátalakító és nyelvteremtő folya-
matok, valamint a nyomukban keletkező áthatások fogalmi gyűjtőneve egyben is. 
Elmélyültséget és összetettséget feltételező nyelvteremtő módszer, amely nem is-
meri a selejt fogalmát, hiszen az eldobhatóból, az úgynevezett haszontalanból is 
új értékeket reciklál. Nem tesz különbséget értelemmel bíró (leolvasható) és értel-
metlen (leolvashatatlan) ikonikus mező között, számára mindegyik képi és hang-
információ eleget tehet egy újabb esztétikai felhasználásnak. (…) Gyenes Zsolt 
a maga összetettségében értelmezi a korszerű médiumok – különösen a digitális 
kép és hang – összejátszásának problematikáját, és személyében vitathatatlanul 
az egyik legkiemelkedőbb kortárs intermédia-alkotónkat ismerhetjük meg.”

Szombathy Bálint

Szinkrónia – Gyenes Zsolt kiállítása, Magyar Műhely Galéria, 2010. XI. 18–XII. 10. 
In Új Művészet, Budapest, 2011. január

„The work of Gyenes Zsolt media artist (1962) is built on the multi-directional 
movements, transformations and interaction of writing, still- and motion picture 
and sound. He studies the linguistic metamorphosis of media with electronic, 
digital tools, highlighting the fact that image yields sound, sound yields image, 
while the numeral value of the basic information is usually equal. (…) Gyenes 
Zsolt’s ‘synchrony’ may be accepted as the brand name of the synchronousness 
of linguistic expression. At the same time, it is also the conceptual collective 
noun of the incessant language transforming and language creating processes 
as well as the pervasive phenomena arriving in their wake. It is a method of 
language creation postulating thoroughness and complexity, unaware of the 
concept of reject, since it recycles new values even from the disposable, the 
so-called unusable. It does not differentiate between the meaningful (legible) and 
the meaningless (illegible) iconic fields, because for him each image and sound 
information may comply with a new aesthetic application. (…) Gyenes Zsolt 
interprets the controversy of harmony of modern media – especially digital image 
and sound – in its own complexity, and we are certainly to view his person as one 
of the most outstanding intermedia artists of our time.” 

Szombathy, Bálint

Szinkrónia – Gyenes, Zsolt’s exhibition, Magyar Műhely Galéria, 2010. XI. 18–XII. 10. 
In Új Művészet, Budapest, January 2011.





„Kvadrát” sorozat 
„Kvadrát” series
2012-től 
from 2012

Számítógépes grafika (elektrográfia), C-print, egyenként 20x20 cm 
Computer graphics (electrography), C-print, each 20x20 cm 

A széria az alapformákból (elsősorban a négyzetből) építkezik és a színek sajá-
tos keverése kapcsán a legújabb technikát is igyekszik bevonni. A végeredmény 
szempontjából a véletlennek is szerep jut. 
A sorozat folyamatosan bővül és különféle összeállításban, elsősorban installáci-
óként kerül bemutatásra.
Az állóképekhez hang és mozgókép is társul. A hangból kép születik, míg a moz-
góképekből állóképek lesznek. Mindezek az újabb szoftverek segítségével való-
sulhatnak meg. 

The series builds from basic forms (mainly the square) and attempts to involve 
up-to-date technology through a characteristic mixture of colours. From the 
aspect of the end product, chance also plays a role. The series is extended 
continuously, and is exhibited in various arrangements, mainly installations. 
Still images are joined by sounds and motion pictures. Sounds generate images, 
motion pictures become still images. All these are realised with up-to-date 
softwares. 

További információk, dokumentációk online 
Further information and documentation online

http://www.gyenes62.hu/kvadrat_gyenes.pdf
http://www.gyenes62.hu/electro_selection.html
http://www.gyenes62.hu/installations.html
http://www.gyenes62.hu/alter_dim_klodzko_cor.pdf



A „Kvadrát” sorozatból, Elektrográfia, C-print, 2012. 
From the „Kvadrát” series, Electrography, C-print, 2012.







A „Kvadrát” sorozatból, Elektrográfia, C-print, 2012.. 
From the „Kvadrát” series, Electrography, C-print, 2012.



A „Kvadrát” sorozatból / Elektrográfia, C-print, 2017. 
From the „Kvadrát” series, Electrography, C-print, 2017.





„Kvadrát”, installáció, különféle médiumok; c-print, audio-video, szöveg 
(Lengyelország, Slubice, 2012). 

„Kvadrát”, installation, different media; c-print, audio-video, text 
(Slubice, Poland, 2012). 



„Kvadrát”, különféle médiumok; c-print, audio-video.
Vázlat az állóképekhez és a bemutatott installáció részlete.
(Thaiföld, Burapha Egyetem, 2015).

„Kvadrát”, different media; c-print, audio-video.
Sketch for the still images and part of the exhibited installation. 
(Thailand, Burapha University, 2015).



„Kvadrát”, installáció, különféle médiumok; c-print, audio-video 
(Lengyelország, Klodzko Múzeum, 2017). 

„Kvadrát”, installation, different media; c-print, audio-video 
(Klodzko Museum, Poland, 2017). 



„Kvadrát”, audio-video, állóképek / stills, 2012.





„Szinkrónia” sorozat
„Synchrony” series
2010-től
from 2010

Az elmúlt hét évben közel másfélszáz, zömében rövid audio-vizuális opusz jött 
létre ezen a néven. 
Kísérlet hang és mozgókép megfeleltetésére, szinkróniájára (és olykor 
aszinkróniájára). A két médium együtt épül, az egyik meghatározza a másikat. Az 
egyikből átléphetünk a másikba a különféle transzkódolások kapcsán. Vizuális 
akusztika/zene a bemutatásra kerülő végeredmény.
A korszerű szoftverek teszik lehetővé az ilyen irányú kísérletezéseket (pl. Adobe 
Photoshop, Premiere, After Effects, GarageBand, Soundbooth).
Munkássága eddigi legnagyobb volumenű vállalkozása ez a sorozat. 

Nearly a hundred and fifty, mainly short  audio-visual opera have been born by 
this name. Experiment to match, to synchronise (and sometimes a-synchronise) 
sound and motion picture. The two media are built together, one is determined by 
the other. We can step from one to the other through different transcoding. The 
presented end product is visual acoustics/music. 
Up-to-date software enables such experiments (e.g. Adobe Photoshop, Premie-
re, After Effects, GarageBand, Soundbooth). This series is the enterprise of the 
greatest volume of the applicant’s oeuvre so far.

További információk, dokumentációk online
Further information and documentation online

http://vizualzene.hu/gyenes_szink_keletkezese.pdf
http://vizualzene.hu/szinkronia_keletkezese_2.pdf
http://www.gyenes62.hu/2009_p.html
https://www.youtube.com/results?search_query=gyenesful
http://vizualzene.hu/info.html
http://vizualzene.hu/text.html
http://www.gyenes62.hu/jerzy_zsolt_j.pdf



Állóképek a „Szinkrónia” című sorozatból, audio-video, 2010.
Stills from the „Synchrony” series, audio-video, 2010.



Állóképek a „Szinkrónia” című sorozatból, audio-video, 2017.
Stills from the „Synchrony” series, audio-video, 2017.





Állóképek a „Szinkrónia” című sorozatból, audio-video, 2017.
Stills from the „Synchrony” series, audio-video, 2017.



Állóképek a „Szinkrónia” című sorozatból, audio-video, 2017.
Stills from the „Synchrony” series, audio-video, 2017.



Partitúra/vázlat a „Szinkrónia” című sorozat egyik darabjához, 2012.
Score/draft of the „Synchrony” Opus 29, 2012.

Megjelent DVD-k: 
Szinkrónia, 2012, 

Szinkrónia – Utóképek, 2014. 

Published DVDs:
Synchrony, 2012,

Synchrony – Afterimages, 2014. 





CT-munkák
CT-works  

2009-től
CT-technikán alapuló munkák, melyek nyersanyagai a Kaposvári Egyetem 
Egészségügyi Centrumában készültek.

Az új jellegű kísérlet az egészségügyben használatos képdiagnosztikai techni-
ka felhasználásán alapul és elsősorban mozgóképi kifejezésben realizálódik. A 
CT-animáció létrehozása így egy bejáratlan terület, melyben a „hiba esztétikája” 
alapvető jelentőséget kap.
Az animációkon (audio-video) kívül light-box-ok és printek alapjai is ezzel a tech-
nikával készülnek.
A CT audio-vizuális munkák néhány esetben a „Szinkrónia” sorozat egy-egy da-
rabját képezik, illetve alapanyagként szolgálnak hozzá. 
Nem egyszer installáció a munkák végső megjelenési formája. 

Works based on CT (Computed Tomography) technology since 2009, the raw 
material of which has been made in the Health Centre of Kaposvár University. 

The new type experiment is based on the application of image diagnostic 
technology used in medicine and is realised mainly in motion picture expression. 
The application of CT animation is a terra incognita in such a way, where the 
‘aesthetics of the error’ receives fundamental significance. 
Besides animation (audio-video) basics of light-boxes and prints are also 
produced with this technology. CT audio-visual works in a few cases constitute 
individual pieces of the ‘Synchrony’ series, or serve as raw materials for them. 
The final appearance of some works is often installation.

További információk, dokumentációk online
Further information and documentation online

http://www.gyenes62.hu/gyenes_tomo.pdf
http://www.gyenes62.hu/2009_p.html
https://www.youtube.com/results?search_query=gyenesful
http://www.gyenes62.hu/motionpicts.htm

  



Címszavak:
Tudomány és művészet találko-
zása.
A médium kimozdítása.
“Hibák” generálása – a megszo-
kottól eltérő médiumhasználat. 
Az animációk tárgya, ebben a 
környezetben szokatlan objek-
tumok; pl. drótkompozíciók, régi 
televízió- és rádiókészülékek, 
szuper 8-as filmvetítők.

Key words: 
Encounter of science and art. 
The dislocation of the medium. 
The generation of “errors” – 
unusual application of media. 
The subject of animations, objects 
uncommon in this environment; 
e.g. wire compositions, old TV 
and radio sets, super 8 film-
projectors. 



CT – Reggeli vizsgálat, installáció; audio-video, monitor, festett pozdorja, 
2009.
CT – Examination in the morning, installation; audio-video, monitor, painted 
chipboard, 2009.

CT – Szinkrónia, audio-video, 2015.
CT – Synchrony, audio-video, 2015.



CT, animáció Szigetvári Andrea interaktív művéhez, állóképek
(Németország, NRW, 2010).

CT, animation for Andrea Szigetvári’s interactive work of art, stills 
(Germany, NRW, 2010).



CT, animáció, audio-video, installáció, állóképek.
CT, animation, audio-video, installation, stills.

a/ WWW (Németország / Germany, NRW, 2010).
b/ CT – Szinkrónia / CT – Synchrony (MAMŰ Galéria, Budapest, 2015).



CT, lightbox ledekkel, nyomdai síkfilm, 2010.

CT, lightbox, LEDs, printed cut film, 2010. 



CT-Vetítés, audio-video installáció (VIVA, Valletta, Málta, 2017).

CT-Projection, audio-video installation (Valletta International Visual Arts 
Festival, Malta, 2017).





Szelet-képek, installáció; lightbox, nyomdai síkfilm, print, lámpa, video 
loop, hang
(Olaszország, RMA, Róma, 2017).

Slice-pictures, installation; lightbox, printed cut film, print, lamp, video, 
loop, sound 
(Italy, Hungarian Academy in Rome, 2017). 









Duó-szonáta / Duo-Sonata
Installáció, performansz / Installation, performance
Burapha University, Thaiföld / Thailand, 2008.

27 (A3 méretű) elektrográfiából álló munka. A sorozat néhány darabja egy 
performansz alapjául is szolgált. 
Motion copy technika használata a képek elkészítése kapcsán.

27 works of electrography of A3 size. A few pieces also served as basis of a 
performance. 
The application of motion copy technology in the creation of the pictures.

További információk, dokumentációk online
Further information and documentation online

http://www.gyenes62.hu/duo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ryCRC00GECA

  









„Fénykalligráfiák” sorozat
„Light calligraphies” series  

Digitális fotográfia, vászon, 2005-07 / Digital photography, canvas, 2005-07

„Fény-gesztusok”, akciók lenyomatai; zene, mozgás, fény – ahol a véletlennek is 
nagy szerep jut.

„Light-gestures”, prints of actions; music, movement, light – where chance has a 
major role.

További információk, dokumentációk online
Further information and documentation online

http://www.gyenes62.hu/kata_beliv.pdf
http://www.gyenes62.hu/gyenes_dla.pdf

  





A „Fénykalligráfiák” című sorozatból, digitális fotográfia, print, vászon, 
2005-07.

From the „Light calligraphies” series, digital photography, print, canvas, 
2005-07.  



Szakmai életrajz
Curriculum Vitae

Válogatott egyéni kiállítások 
Selected individual art exhibitions

2017 – „Tomography”, St. James Cavallier, VIVA, Valletta, Málta
2017 – „Altered Dimensions” (Jerzy Olekkel és Zdenek Stuchlikkal), Múzeum, 
Klodzko, Lengyelország
2016 – „Concentration and Condensation” (Jerzy Olek lengyel képzőművésszel), 
KB Galéria, Kaposvár
2014 – „Kvadrát és új munkák”, Mono Galéria, Budapest, pop-up, KB Galéria, 
Kaposvár
2012 – „Synchrony ‘12”, SMOK, Slubice, Lengyelország (lAbyRinTh Festiwal 
Nowej Sztuki „Sens granic” / Festival der Neuen Kunst „Der Sinn von Grenzen”, 
Slubice/Poland and Frankfurt on the Oder/Germany)
2011 – „Nézd ezeket a hangokat!”, Mono Galéria, Budapest
2010 – Intermédia bemutatkozások Szigetvári Andrea zeneszerzővel közösen 
(„CT”, „WWW”, „I Don’t Feel Any Nostalgia”), Alte Feuerwache, Köln; Black Box, 
Cuba, Münster; Mexkeller, Kunstlerhaus, Dortmund, Németország
2010 – „Szinkrónia”, Magyar Műhely Galéria, Budapest
2008 – „Duo-Sonata”, kiállítás, performance, Art Gallery, Burapha University, 
Thaiföld
2008 – „Remix”, Pécsi Kisgaléria, Pécs
2002 – „Open Studio”, Vermont Studio Center, Johnson, Amerikai Egyesült Álla-
mok
1993 – Fészek Művészklub, Herman terem, Budapest
1992 – Művészetek Háza, Játékterem, Pécs

Folyamatosan részt vesz csoportos kiállításokon külföldön (pl. Marokkó, Egyip-
tom, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Németország, Lengyelország, 
Szlovákia, Románia, Thaiföld, Japán) és hazánkban (pl. Budapest: Műcsarnok, 
Vigadó, Szépművészeti Múzeum, illetve Pécs, Miskolc, Szeged, Kaposvár). 

Több nemzetközi film- és videófesztiválon mutatta be kísérleti filmjeit (pl. 
„PuntoyRaya – Visual Music”, Reykjavik, Izland, „One Minute”, Aarau, Svájc, 
„MuVi4”, Spanyolország, Mediawave, Győr, Szuper8 Fesztivál, Szeged, Retina 
Film- és Videófesztivál, Szigetvár, Szolnoki Képzőművészeti Filmfesztivál).

Tagja, többek között a Nemzetközi Kepes Társaságnak, a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának, a Magyar Elektrográfiai 
Társaságnak, a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a MAMŰ Társaságnak és 
az MMA-nak (nem akadémikus tag). 



Eddig hét szakmai könyvet (pl. Enciklopédia, Korona, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Alexandra, Profunda) és félszáz művészeti tanulmányt publikált (köztük néhányat 
angol nyelven is) a kortárs médiaművészet, illetve médiaoktatás átfogó területé-
hez igazodva.  

Több nemzetközi, és hazai kiállításnak, szimpóziumnak volt kurátora, szervezője 
(pl. „Seeing Oneself”, „Fotográfia mozgásban”, „Mobilart”, „Vizuális zene a kortárs 
művészetben”, “Visual ACOUstics”, “A hiba esztétikája”).

Jónéhány művészeti ösztöndíjat kapot (pl. USA, három alkalommal, Olaszország/
Róma, Thaiföld, Törökország, Lengyelország, Németország, Norvégia, Svédor-
szág, Anglia, Málta és Franciaország/Párizs).

Több szakmai díjat, elismerést kapott itthon és külföldön is (pl. Magyar Fotómű-
vészeti Biennálé Kísérleti kategória I. díja, 1995, Honorable Mentioned Award, 
Vermont Studio Center és Federal Assistant Award, Washington DC, USA, 2001, 
„Matricák” Nemzetközi Elektrográfia Kiállítás, kategóriadíj, Budapest, 2012).

Habilitált egyetemi docens és intézetigazgató a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai 
Művészeti Karán.

Continuous involvement in group exhibitions abroad and in Hungary. 
Experimental films has been on show at several international film- and video 
festivals. 
Member among others of the International Kepes Society, the Fine Art Section 
of the Association of Hungarian Creative Artists, the Hungarian Society of 
Electrographic Art, the Association of Hungarian Photographers, the MAMŰ 
Society and the Hungarian Academy of Arts (non-academic member). 
Published seven professional books and around fifty studies on art (some in 
English) covering the comprehensive field of contemporary media art and media 
education. 
Trustee and organiser of several international and Hungarian exhibitions and 
symposiums. 
Awarded a number of art grants and scholarships. 
Recognised with several professional prizes and awards at home and abroad. 
Habilitated university associate professor  and head of institute at Kaposvár 
University Rippl-Rónai Faculty of Art.



Lakcím / Address: H-7628 Pécs, Komlói út 134. Hungary

E-mail: dyenes@gmail.com

Web: http://www.gyenes62.hu/

© Gyenes Zsolt, 2017.


