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�Light is a physical sensation. If you look at it with purely scientific eyes, its a particle that behaves like
a wave or a wave that behaves like a particle. No one knows exactly what it is. It travels very fast. It has
something to do with our perception of time� When one works with the idea of light, one�s working
with a metaphor that�s endless and huge and unspecific, because you�re talking about it but we can
never grasp it. The light of the sun represents life on Earth. Light represents the fuel that is behind our
existence� It�s a mystery. (�) Light is a metaphor: where you have a dark place, and where that place
becomes illuminated; where darkness becomes visible and one can see. The darkness is me, is my
being. Why am I here? What am I here for? What is this experience I�m having? This is darkness. Light
produces understanding.� (Adam Fuss, 1992)

My pictures do not represent what is visible in front of the
camera but that intangible (space - time) interval that is
realised at the time of the exposition. This visual abstraction
sways away from the visible reality but is at least as realistic
as well. The borderlines merge. We only meet a narrow
domain of it (see single view-point and �non-transparency�)
in connection with the contemplation of the outside, visible
reality, the actual, �full� reality. The abstract picture
approaches the �true� reality with a defining nature � with
this unique method of expression we are able to broadcast
it and talk about it in a more credible way.

1.



Zsolt Gyenes

4

�Art can be great only if it is in direct connection with the cosmic laws and subordinates itself to them.
We feel these laws unconsciously if we approach nature from the inside and not from the outside: we

should not only see nature but feel it as well.� (Vasili Kandinsky)

My first photographic calligraphy was created by the
approximately 3-second �drawing around� of an object assembled
from paper by means of a moving, prepared source of light (picture
number 1). Later, I created a similar series of nudes with a similar
technique where the same form, body appears several times in
the picture/pictures (picture number 2). The light-box provides a
more intensive light experience as for example the paper picture,
and reminds us of the trans-illuminated glass windows as well.
We can say that similar to the screen, in the light-box we can see
the picture and the hidden source of light simultaneously.
As I was progressing on my individual path of creation, the light-
calligraphies separated from the object and appeared as the main
characters (pictures number 3-13).
The central problem of my over 20-year long artistic career �
therefore � is the organisation of light. Photography is an excellent

medium to realise this. It is the medium that is amazingly fast. The truly instant character was realised by
means of digital photography. Photographic pictures have a richness of tone � not comparable with
anything else � which spreads from white, through the endless scale of greys, to deep black. The abstract,
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�artificial� white-black appearance of the pictures provides a foundation for the visual abstraction.
Colours might be far too similar to visible reality.
For me, therefore, �writing with light� actually means a kind of drawing or writing. The lines of light are
curved calligraphically, they are intertwined, cover each other, give way to each other, they �argue�, unite
so as to extinguish each other for good�. Decoration is not for its own sake: it intends to represent
emotions. Western art has long been admiring the unsurpassable gracefulness, fineness and simplicity
of eastern calligraphies. By increasing the scale, the curve of calligraphy assumes the larger-curve
movement of my body.
The careful dislocation of symmetry and the application of clean forms and tones can (also) be considered
as one kind of manifestation of the attachment to eastern thinking. My works carry more lyrical
approaches: strict geometry is alien to my disposition. Examples of fine art (painting) inspire me
continuously. The borderline between photography and other media is often just a very thin borderland
which, as we approach it more and more, gets thinner and thinner and might even disappear with time.
I am not really interested in the representative ability of photography, on the contrary, its constructive �
manipulative side intrigues me far more. We know: reality and abstraction cannot be sharply divided (it
is that thin dividing line again). Conspicuous manipulation - in case of any photography - puts in the
foreground the question: what do we actually see? We search for the analogy- this also belongs to the
characteristic feature of the medium. I am interested in the point where photography breaks away from
its own basic medial features and � even without putting the above-mentioned question � �the message
works�. One great device of picture abstraction � for me as well � is solarisation or the integration of the
solarisation effect. From among its versions � the less wide-spread � positive solarisation is the more
interesting. Solarised pictures turn the tones partially into negative, while the edges are strengthened,
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they get a double tone. The positive solution �refines� this �coarse� intervention and at the same time
it also evokes some uncertain effect (positive? negative?). Analogous solarisation is an incalculable,
hard to reproduce process. This is one of the bases and guarantees of its interesting nature, its
magnificence. It is much easier to achieve this effect with the help of the computer (e.g. Photoshop)
though the level of eventuality mentioned above falls behind that of the analogous. In the right hands,
the technique can achieve individual, authentic, solarised or similar artistic effects digitally as well.
The mystery of light is of enormous scale, intangible even without us wanting to over-mystify it. Moving
light, which plays the lead role in my most recent work, materialises on the surfaces. The light-lines and
surfaces perform a mostly undulating movement. The light (happiness, the transcendent, divine), the
movement (passion, dynamics, life, space-time) and the shadow (darkness, inhibition, material) as �ancient
constituents, are doing their job� in connection with the pictures as well. The �light-packed� art of
László Moholy-Nagy (light-space, light and power, etc.) opened way to new territories of visual arts; thus
they deserve attention even today. If the 20th century was the �century of light� in art, then the 21st �
perhaps � will be that of electronic light, but mostly that of the pixels.
In connection with my work, the realisation of large sizes is an important factor so that the spectator
can enter the space of forms and tones, thus losing the �impression of photography�. The 60x80 picture
size that was realised in the first series did not satisfy me (the instant increasing of the size had technical
obstacles). One solution in connection with exposition was the decreasing of light sensitivity (to 50 ISO,
as a result of which the size grew significantly). Thus resolution improved somewhat. The features of the
pictures in terms of form and tone (e.g. �all-over�) and the - already mentioned � smaller size induced
the �assembly� of several pictures, thinking in panels. The work under the titles Diptychon and Triptychon
were created according to this. The double picture refers to the (folding) writing table rather than the
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altar picture. The �light-coils� winding expressively � the appearance of which is organic but at the same
time somewhat �mechanical� (wire-like) as well - run into the invisible horizon-point, wind into that
direction (picture number 9). Increased emotions are projected onto the surface of the canvas. The
work divided into three parts shows a more relaxed state, a (horizontal) movement (picture number
12).Fitting between the panels is wilfully unpunctual, thus also emphasising the looser connection of
the works, their �improvised nature� and connection towards each other.
Searching for the contemporary artists of abstract/concrete photography, I came across creators whose
art or some significant element of it became important for me as well.
The moving light sources, strictly framed compositions of Robert Vizzini which, however, build on the
eventuality of light calligraphy, or the informel �after-pictures� and �all-over� light-sweeps of Roderick
Packe provided confirmation for my work. The �improvisational� camera use of Hubert Kretschmer or
Andreas Müller-Pohle also became important for me, and even more the �eye-hand� of the latter who,
when exposing, does not look into the view-finder. All of them represent the more lyrical line; their
treatment of tone is wide, of a rich span.
I will summarize the creation of my series below. First of all, I create a �laboratory� in my studio the
circumstances of which can be reproduced at any time. I work exclusively in complete darkness (which,
given my circumstances, means evening � night work). An important element of the �laboratory�, the
�subject� of the pictures is a row of bulbs. The bulbs are constituted by flashing sources of light, the
operation of which can be (more or less) regulated. I use a digital camera for the exposures. Checking is
possible right away which makes my work, selection and the direction of changes during the procedure
much easier. I also tried to use analogous cameras (6x6 and Leica-size). Apart from the fact that quality/
resolution (for the time being) is somewhat better, I have not seen any advantages of the traditional
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technique over the digital (quite the contrary) in this project. Therefore, I abandoned these experiments.
As the background to the lights, I use aluminium foil (as a unique way of casting light, to �jazz up� the
lights). I set relatively long exposures (4-10 seconds). A significant, defining feature of the �action� is
that the �meetings, the differences and derailments� of the flashing points of light and the movement of
my whole body are projected on the light-sensitive surface (and then are coded into numbers in the
inside of the digital camera). I do not look into the camera for a second, I take the picture �blind�. The
curve, the fineness or the vexed nature of the movement is recorded in a dominant manner. Without
exception, music is being played during the exposures. Recently, music has come so much to the
foreground that it provides the basis for the �ritual�, determining it. The thematically re-occurring
composers are Steve Reich, John Cage, Josihisa or Xanakis. The electro-acoustic sound, repetition and
rites open unknown gates. The choice of music also depends on the actual mood. The different
movements, dynamic solutions are �looking into� the direction of the features of moving pictures (this
is why the video work also recording the �action� was shot. See in more detail later). During the exposition
of the pictures, I am continuously selecting and deleting so that certain less successful solutions do not
influence me later (this completely changed my earlier method of photography when hours, sometimes
days had to pass before one could evaluate). The selected photographs end up in the �black box� of the
computer, where a modification process starts (with Adobe Photoshop). The photography-base is kept
all along. First, I desaturate the colours of the pictures (this essentially means the extraction of the
colour contents), then, by multiple reversal, I �solarise� their tones. A little bit of brownish or bluish
colouring remains; thus the monochrome effect is �complete�. After refining, I measure the works for
the final format (by also preparing the margin for the stretchers if printing is done on canvas). In the first
series, printing was done on canvas. I have already tried different materials (e.g. flax, different canvases
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marked �Artist� � the market is limited). There are no big differences from the aspect of appearance and
the print but with respect to durability, we cannot know anything for sure. I have selected exterior
(water-resistant) ink for the printing (InkjetPrint). The producers guarantee long decades of colour and
tone retention. We�ll see! As their final form, my pictures with canvas as a base are placed on stretchers
(with stapling from the back).
The title of the series � which, providing some minimal, �obscure� information, can be interpreted as a
reference point - has changed recently. The four-digit number - used earlier � is the marking generated
by the digital camera (also showing chronology), to which two more letters were added (DE). The
�strictness� of the letter and the numbers also refers to a �mechanically� repeatable process (see the
automatism of the computer). The markings also have a personal nature. In the army, everybody�s
weapon number � as a �brand burnt in� � had to be fixed in our memory from day one till the last day.
Even after twenty-five years, I still remember the two letters and four numbers (DE6703). A quarter
century after my compulsory military service, these pictures are my indelible marks, which are to stay in
(my) memory.
My work � as intended � form a �poetic� series in which light has an organic (e.g. the intestines) and
mechanical (e.g. wires) appearance; its visual marks � moving further away from its origins � are organised
into common spaces.
The video-work is the documentation of the preparation of the pictures, but at the same time it is
independent creation as well (video installation, picture number 12). Two different projections of the
same action are displayed on two parts of monitor. On the first one: the documentation, but the
highlighting by slowing down and the ethereal effect are also emphasised. While the one next to it has a
moving picture animation effect, the extension of the still pictures exhibited in time; what the �eye of
the camera� sees, the �ritual�, through the manipulative intervention of the creator/artist.
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�Everything we see is an optical illusion. If we take off in an aeroplane, perspectives on the ground
change completely in a couple of minutes. We could view everything we see walking on the ground in a
completely different way as well� The artist consciously takes in what he sees� The artist has to see
beyond the obvious�(Wols)

List of picturesList of picturesList of picturesList of picturesList of pictures

1. Light-pattern, Monochrome photography on paper, 30x40 cm, 2000.
2. Sara, InkjetPrint, Light-box, 83x83 cm, 2003-2007.
3. DE2377, Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 60x80 cm, 2005.
4. DE2755, Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 60x80 cm, 2006.
5. DE2374, Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 60x80 cm, 2005.
6. Untitled (Amissio), Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 80x120 cm, 2007.
7. Untitled, Light-calligraphy, Mixed media, 80x120 cm, 2006.
8. �er�, Light-calligraphy, Mixed media, Digital C-print on Kodak Endura paper, 81x100 cm, 2007.
9. Diptychon (1), Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 2/60x80 cm, 2005.
10. Diptychon (2), Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 2/80x107 cm, 2006.
11. Diptychon (3), Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 2/80x107 cm, 2007.
12. Triptychon, Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 3/60x80 cm, 2006.
13. Untitled (Stupor), Light-calligraphy, Mixed media, InkjetPrint, Canvas, 3/80x160 cm, 2007.
14. Light-calligraphy, Video, MPG2, 1:37 (endless), 2007.



Light-calligraphies

11

3.



Zsolt Gyenes

12

4.



Light-calligraphies

13

5.



Zsolt Gyenes

14

6.



Light-calligraphies

15

7.



Zsolt Gyenes

16

8.



Light-calligraphies

17

9.



Zsolt Gyenes

18

10.



Light-calligraphies

19

11.



Zsolt Gyenes

20

12.



Light-calligraphies

21

13.



Zsolt Gyenes

22

14.



Light-calligraphies

23

Zsolt GYENES
Born 1962 in Hungary
Currently lives and works in Pécs and Kaposvár

Education

2007 University of Pécs, Doctor of Liberal Arts
1997 Hungarian University of Applied Arts, Budapest
1985 University of Pécs, Teacher Training

Selected Solo Exhibitions

2007 Art Gallery, University of Pécs, DLA exhibition
2005 �Halász Rezsõ� Photo-gallery, Pécs
2002 Vermont Studio Center, Johnson, USA, Open Studio
1993 �Fészek� Artist�s Club, Budapest
1992 House of Arts, Pécs



Zsolt Gyenes

24

Selected Group Exhibitions

2007 �Duna� Gallery, Budapest, Matrices 4, International exhibition
2003 Camera Soave, Italy
2001 Palace of Art, Budapest, Hungarian Salon of Photoart
1998 Museum of Hungarian Photography, Kecskemét, Picture and text, International exhibition
1997 Museum of Hungarian Photography, Kecskemét, Shadow, International exhibition
1996 Ernst Museum, Budapest, Hungarian Photoart Biennale (first prize of experimental cat-
egory)
1993 �Vigadó� Gallery, Budapest, Hungarian Photography �93

Selected Experimental Videos and Animations

2007 �Duna� Gallery, Budapest, Matrices 4, International exhibition, �Indra�
2007 Art Gallery, University of Pécs, DLA exhibition, �Light-calligraphies�
2003, 2000, 1998 Retina International Videofestival, Szigetvár, �Travel�, �Clip�, �Pictures from
home�, �The hungry catepillar�
1994 Mediawave International Visual Festival, Gyõr, �Altered dimensions�



Light-calligraphies

25

Selected Awards

2001 Federal Assistance Award, US Department of State, USA
2001 Honorable Mentioned Award, Vermont Studio Center, USA
1995 First prize of experimental category, Hungarian Photoart Biennale, Ernst Museum, Budapest

Contact

dyenes@gmail.com
http://dyenes.lapja.hu
cellphone: +36 30 3734525



Gyenes Zsolt

26

�A fény fizikailag érzékelhetõ. Ha tisztán tudományos szemmel tekintünk rá, egy részecske, mely úgy
viselkedik, mint egy hullám, vagy egy hullám, ami úgy viselkedik, mint egy részecske. Senki sem tudja
pontosan, mi is valójában. Nagyon gyorsan terjed. Kapcsolatban van azzal, ahogyan az idõt érzékeljük�
Amikor a fény gondolatával foglalkozunk, egy metaforával van dolgunk, amely végtelen, hatalmas és
meghatározatlan, mert beszélünk róla, de soha nem tudjuk megragadni. A Nap fénye testesíti meg az
életet a Földön. A fény testesíti meg a létezésünk mögött meghúzódó üzemanyagot. � Ez egy rejtély
(�) A fény egy metafora: ahol egy sötét hely létezik számodra és ahol ez a hely megvilágosodik; ahol a
sötét láthatóvá válik, és az egyén láthatja. A fény én vagyok, az én valóm. Miért vagyok én itt? Mi célból
vagyok én itt? Mi ez, amit tapasztalok? Ez a sötétség. A fény megvilágosodást hoz.� (Adam Fuss, 1992)

Képeim nem azt reprezentálják, ami a kamera elõtt látható,
hanem azt a megfoghatatlan (tér-ido) intervallumot, ami az
expozíció idején megvalósul. Ez a vizuális absztrakció igen
elrugaszkodik a látható valóságtól, de legalább annyira valóságos
is. A határok összecsúsznak. Csak egy szûk tartományával
találkozunk (vö. egynézõpontúság, �átláthatatlanság�) a kinti
látható valóság szemlélése kapcsán a tényleges, �teljes�
valósággal. Az absztrakt kép meghatározó jelleggel közelít az
�igazi� valósághoz, - ezzel a sajátos kifejezési móddal vagyunk
képesek hitelesebben róla tudósítani, beszélni.
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�A mûvészet csak akkor lehet nagy, ha közvetlen összeköttetésben áll a kozmikus törvényekkel, és azoknak
rendeli alá magát. Ezeket a törvényeket öntudatlanul érezzük, ha nem kívülrõl közelítünk a természethez,
hanem belülrõl: a természetet nem csak látnunk kell, át is kell élnünk.� (Vaszilij Kandinszkij)

Az elsõ fotografikus kalligráfiám egy papírból összeállított tárgy kb. három másodperces mozgó, preparált
fényforrással való �körberajzolásával� jött létre (1. sz. kép). Hasonló technikával alkottam késõbb egy
aktsorozatot, ahol ugyanazon forma, test többször jelenik meg a képen/képeken (2. sz. kép). A
világítódoboz (lightbox) intenzívebb fényélményt nyújt, mint pl. a papírkép és eszünkbe juttatja az
átvilágított üvegablakokat is. A képernyõhöz hasonlóan elmondhatjuk, hogy a világítódobozokban
egyszerre látjuk a képet és a rejtett fényforrást is.
Az egyéni alkotói utamon tovább haladva a fénykalligráfiák elszakadtak a tárgytól és fõszereplõként
jelentek meg (3-13. sz. kép).
Több, mint húsz éve tartó mûvészi munkásságom központi problematikája � tehát � a fény szervezése.
Ennek megvalósításához kiváló médium a fotográfia. Az a médium, mely lenyûgözõen gyors. Az igazi
instant jelleg a digitális fényképezéssel valósult meg. A fotografikus képnek � semmivel össze nem
hasonlítható � tónusgazdagsága van, � ami a fehértõl a szürkék végtelen skáláján keresztül a mélyfeketéig
terjed. A fekete-fehér absztrakt, �mûvi� megjelenése a képeknek megalapozza a vizuális elvonatkoztatást.
A színek túlságosan is hasonlíthatnak a látható valósághoz.
A �fénnyel való írás� számomra � tehát � ténylegesen egyféle rajzolást, írást jelent. A fény vonalai
kalligrafikus módon ívelnek, egymásba fonódnak, takarják egymást, kitérnek egymás útjából, �vitatkoznak�,
egyesülnek, hogy véglegesen kioltsák egymást ... A �díszítés� nem öncélú; érzelmeket szándékozik
megjeleníteni. A keleti kalligráfiák felülmúlhatatlan kecsességét, finomságát, egyszerûségét a nyugati
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mûvészet régóta csodálja. A lépték megnövekedésével a kalligráfia íve felveszi a testem nagyobb ívû
mozgását.
A szimmetria óvatos kimozdítása és a letisztult formák, tónusok alkalmazása (szintén) a keleti
gondolkodáshoz való kötõdés egyféle megnyilvánulásának is tekinthetõ.
Munkáim a líraibb megközelítéseket hordozzák; a szigorú geometria idegen habitusomtól. A
képzõmûvészeti (festészeti) példák folyamatosan inspirálnak. Fotográfia és más médiumok közti határ
sok esetben csak egy vékony mezsgye, melyhez, ha egyre közelebb kerülünk annál keskenyebbé válik,
idõvel el is tûnhet.
A fotográfia reprezentáló képessége nem érdekel igazán; viszont konstruktív-manipulatív oldala annál
jobban. Tudjuk; realitás és absztrakció nem választható élesen ketté (ismételten az a bizonyos vékony
mezsgye). A szembeötlõ manipuláció elõtérbe helyezi � minden fotográfiánál � azt a kérdést; hogy mit is
látunk tulajdonképpen? Keressük az analógiát, - ez a médium sajátosságához is hozzátartozik. Érdekel
az a pont, ahol fotográfia leválik saját mediális alaptulajdonságairól és � az elõbb említett kérdés felvetése
nélkül is � �mûködik az üzenet�. A képi elvonatkoztatás egyik nagyszerû eszköze � számomra is � a
szolarizáció, vagy szolarizációs hatás bevonása. Változatai közül a � kevésbé elterjedt � pozitív szolarizáció
érdekesebb. A szolarizált kép részlegesen negatívba fordítja a tónusokat, míg a körvonalak felerõsödnek,
kettõs tónust kapnak. A pozitív megoldás �finomítja� ezt a �durva� beavatkozást; és egyféle bizonytalan
hatást is kelt (pozitív?, negatív?). Az analóg szolarizálás kiszámíthatatlan, nehezen reprodukálható
folyamat. Ez érdekességének, nagyszerûségének egyik alapja, biztosítéka. Számítógéppel (pl. Photoshop
használattal) sokkal könnyebb a hatást elérni; bár az említett esetlegesség mértéke alul marad az
analógétól. Megfelelõ kézben digitálisan is lehet egyéni, �hiteles� szolarizált, vagy ahhoz hasonló mûvészi
hatásokat elérni.
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A fény misztikuma hatalmas léptékû, megfoghatatlan, azzal együtt, hogy túlzottan misztifikálnánk. A
legújabb munkáimban fõ szerepet játszó mozgó fény materializálódik a felületeken. A fény-vonalak és
felületek leginkább hullámzó mozgást végeznek. A fény (öröm, transzcendens, isteni), a mozgás
(szenvedély, dinamika, élet, tér-idõ) és az árnyék (sötétség, gátlás, anyag), mint �õs-alkotóelemek végzik
dolgukat� a képek kapcsán is. Moholy-Nagy  László �fénnyel telített� mûvészete (fény-tér, fény és erõ
stb.) a vizuális mûvészetek új területei számára nyitották meg a kapukat; így napjainkban is nagy figyelmet
érdemelnek. Amennyiben a XX. század a �fény évszázada� volt a mûvészetben, úgy a XXI. � talán � az
elektronikus fényé, de leginkább a pixeleké.
Munkáim kapcsán fontos tényezõ a nagy méret megvalósítása, hogy a nézõ belekerülhessen a formák,
tónusok terébe; így elvesszen a �fotográfia kinézet�. Az elsõ sorozatban létrejött 60x80 cm-es képméret
nem elégített ki (a méret azonnali növelésének technikai gátjai is voltak). Az egyik megoldás az expozíció
kapcsán a fényérzékenység csökkentése (50 ISO-ra, aminek következtében a méret jelentõsen nõtt).
Tehát ezen a módon a felbontás valamelyest javul. A képek formai-tónusbeli sajátosságai (pl. �all-over�)
és a � már említett � kisebb méret több kép �összerakását�, panelekben való gondolkodást indukál.
Ezeknek megfelelõen születtek meg a Diptychon, illetve a Triptychon címû munkák. A kettõs kép inkább
az (összecsukható) írótáblákra utal, mint oltárképre. Az expresszíven kanyargó �fény-tekervények�, �
melyek megjelenése organikus, de egyben valami �gépies jellegû� (drótszerû) � a láthatatlan horizont-
pontba futnak, abba az irányba tekeregnek (9. sz. kép). Felfokozottabb érzelmek projektálódnak a vászon
felületére. A három részre tagolt mû egy nyugodtabb állapotot; (horizontális) mozgást mutat (12. sz.
kép). A panelek közötti illeszkedés szándékoltan pontatlan; ezzel is hangsúlyozva a munkák lazább
kapcsolódását, �improvízatív jellegét�, viszonyát egymáshoz.
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Az absztrakt/konkrét fotográfia kortárs mûvészei után kutatva bukkantam rá olyan alkotókra, akiknek
mûvészete, vagy annak valamelyik lényeges eleme fontossá vált számomra is. Robert Vizzini mozgó
fényforrásai, szigorúan keretezett, de a fénykalligráfia esetlegességeire építõ kompozíciói, vagy Roderick
Packe informel �utóképei�; �all-over� fénypásztái megerõsítéseket adtak munkámhoz. Ugyanúgy fontossá
vált számomra Hubert Kretschmer vagy Andreas Müller-Pohle �improvízatív� kamerahasználata, sõt utóbbi
�szem-keze�, aki exponáláskor nem néz bele a keresõbe. Mindannyian a líraibb vonalat képviselik;
tónuskezelésük széles, gazdag ívû.

Sorozatom elkészítésének folyamatát a következõkben foglalom össze. Elõször is megteremtek
stúdiómban egy olyan �laboratóriumot�, amelynek körülményei bármikor reprodukálhatók. Kizárólag
teljes sötétben dolgozok (mely lehetõségeimhez mérten az esti-éjszakai munkát jelentik). A �laboratórium�
fontos eleme, a képek �tárgya� egy égõkbõl álló sor. Az égõk felvillanó fényforrásokból állnak, melyeknek
(nagyjából) szabályozható a mûködésük. A felvételhez digitális kamerát használok. Az ellenõrzés azonnal
adott, mely nagy mértékben megkönnyíti a munkát, szelektálást, a folyamat közbeni változtatások irányát.
Megkíséreltem analóg fényképezõgépet (6x6-os és Leica-méretû) is használni. Azonkívül, hogy a minõség/
felbontás (egyenlõre még) valamivel jobb, semmi más elõnyét (sõt!) nem tapasztaltam a hagyományos
technikának a digitálissal szemben ebben a projektben, - úgyhogy elvetettem az azzal való kísérletezést.
A fények háttereként alufóliát alkalmazok (sajátos derítésként; a fények �megbolondítására�). Aránylag
hosszú expozíciókat állítok be (4-10 másodperc). Az �akció� lényeges meghatározó sajátossága, hogy a
felvillanó fénypontok és az egész testem mozgásának �találkozásai, eltérései, kisiklásai� vetülnek a
fényérzékeny felületre, (majd számokba kódolódnak a digitális gép belsejében). Egyetlen egy pillanatig
sem nézek a kamerába, �vakon� fényképezek. A mozgás íve, finomsága, vagy zaklatottsága meghatározó
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módon rögzül. Kivétel nélkül zene szól a felvételek közben. Az utóbbi idõben a zene annyira elõtérbe
került, hogy a �rituálé� alapját szolgáltatja, meghatározza. Tematikusan visszatérõ szerzõk Steve Reich,
John Cage, Josihisa vagy Xanakis. Az elektroakusztikus hangzás, a repetíció és rítus ismeretlen kapukat
nyit meg. A zeneválasztás az adott hangulattól is függ. A különféle mozgások, dinamikus megoldások a
mozgókép sajátosságai felé �kacsingatnak� (ez okból készült el az �akciót� is rögzítõ videómunka, l.
részletesebben késõbb). A képek exponálása közben folyamatosan szelektálok, törlök, hogy a
késõbbiekben ne befolyásoljanak bizonyos kevésbé sikerült megoldások (ez teljesen megváltoztatta
korábbi fényképészeti módszeremet, amikor hosszú óráknak, de inkább napoknak kellett eltelnie, hogy
értékelhessen az ember). A kiválasztott fotográfiák bekerülnek a számítógép �fekete dobozába�, ahol
elindul egy átalakítási folyamat (Adobe Photoshop-pal). A fotográfia-alap végig megmarad. Elõször is
deszaturálom a képek színvilágát (ez lényegében a színtartalom �kivonását� jelenti), majd többszörös
átfordítással �szolarizálom� tónusait. Egy nagyon kevés barnás, vagy kékes  színezet megmarad; a
monokróm hatás így �teljes�. Finomítások után méretezem a végsõ formátumra (elkészítve a vakkeretnek
való ráhagyást is, amennyiben vászonra kerül a nyomtatás) a mûveket. A nyomtatás az elsõ sorozatban
vászonra történt. Többféle anyaggal próbálkoztam már (pl. len-, különféle �Artist� jelölésû vásznak, � a
piac behatárolt). A megjelenés, a nyomat szempontjából nincsenek nagy különbségek; de a tartósságára
vonatkozólag semmi biztosat nem tudhatunk. Kültéri (vízálló) tintát választottam a nyomtatáshoz (Inkjet
Print). A gyártók hosszú évtizedeket �garantálnak� a szín- és tónusmegtartás szempontjából. Majd
meglátjuk! A vászon hordozóanyagú képeim végsõ megjelenési formaként vakkeretre kerülnek (hátoldalról
való tûzéssel).
A sorozat/ok címe változott az elmúlt idõszakban, melyek minimális, �homályos� információként;
támpontként értelmezhetõek a képekhez. A � korábban használt � négy számjegy a digitális fényképezõgép
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által kreált (kronológiát is mutató) jelzés, mely kiegészült két betûvel (DE). A betû és számok �szigorúsága�
egy �mechanikusan� ismételhetõ folyamatra is utal (vö. a számítógép automatizmusával). A jelölésnek
személyes vonatkozásai is vannak. A katonaságnál mindenki fegyver-száma, mint �beégetett billog� kellett,
hogy rögzüljön az elsõ naptól kezdve az utolsóig. Huszonöt év után ma is emlékszem a két betûre és a
négy számra (DE6703). Negyed évszázaddal a kötelezõ katonai szolgálat után ezek a képek a
kitörölhetetlen jeleim, melyeknek emlékezet(em)be kell maradniuk.
Munkáim � szándék szerint � egy olyan �költõi� sorozatot alkotnak, melyben a fény � organikus (pl.
zsigerek) és gépies (pl. drótok) megjelenésû; az eredetétõl eltávolodó � vizuális jelei szervezõdnek közös
terekbe.
A video-munka a képek készítésének dokumentációja, de egyben önálló mû is (videoinstalláció, 14. sz.
kép). A ketté osztott monitoron ugyanannak az akciónak kétféle vetülete jelenik meg. Az elsõn: a

dokumentáció, de pl. a lassításokkal a kiemelés, az �éteri� hatás
is hangsúlyozódik. Míg a mellette levõ mozgókép animáció
hatású, a kiállított állóképek idõben való kiterjesztése; az, amit
a �kamera szeme lát� a �rituálé�, az alkotó manipulatív
közbejárása folyamán.

�Minden, amit látunk, optikai csalódás. Ha felszállunk
repülõgéppel, néhány perc múlva tökéletesen megváltozik a földi
perspektíva. Minden, amit a földön járva látunk, egészen más
módon is szemlélhetnénk� A mûvész biztosan szívja fel, amit
lát� A mûvésznek túl kell látnia a szembeötlõn...� (Wols)


