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Fogarasi Hunor

Digitális vs. analóg?
Touch & Punkt Live Remix feat  
Sidsel Endresen

 � Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Budapest
 � 2009. február 21.

úgy tűnik, a fenti szembeállítás még aktuális, annak ellenére, hogy már jó ideje 

benne járunk az ún. digitális korszakban, legfiatalabb generációink pedig már szó 

szerint e korszak szülöttei. A nagy múltú londoni audiovizuális kiadó — a touch1 — 

egyik alapítója, a több egyetemen — köztük a Royal College-ban — is előadó Jon 

Wozencroft, aki miközben rajta kívánja tartani ujjbegyét a digitális kultúra pul-

zusán, saját szerepét elsősorban katalizátorként és kérdezőként látja, s kriti-

kájában főként a legfiatalabb generációk veszélyeztetettsége okán emel szót. 

Wozencroft nem egyedül érkezett Budapestre, a trafó ezévi Képek Ideje — Temps 

d’ Images Fesztiválja2 keretében együtt tartott kiselőadást a touch másik ala-

pítójával, Mike Hardinggal, aki már korábban is járt nálunk.3 A délutáni progra-

mot követően pedig egy három részes koncert keretében konkrét tapasztalatokat 

szerezhettünk arról, hogyan gondolkodnak ma a zenéről a touch kiadóval is szo-

ros kapcsolatban álló norvég Punkt Zenei Fesztivál4 létrehozói — Jan Bang és Eric 

Honoré — olyan előadók közreműködésével mint BJNilsen, Sidsel Endresen, 

Hildur Gudnadottir és Szalóki Ági. de kezdjük az elején!

az előadások…

Mike Harding Sputnik Shock című előadása az analóg technika digitálisba való 

átmenetét — annak hatásait — vizsgálta. Noha ígérete szerint5 arról is beszélnie 

kellett volna, hogyan és miért tér vissza újra az analóg a digitális technika töké-

letesedése után, ezzel inkább csak később, a gyakorlatban szembesülhettünk a 

koncerteken. A beszámoló a Sputnik Shock6 immár több mint 50 évvel ezelőtt 

bekövetkezett — Amerika számára — traumatikus eseménye köré szerveződött. 

Ez a sokk lett az egyik kiindulópontja és katalizátora annak, a szinte az élet min-

den területére kiterjedő versenynek, amely jó ideig igyekezett a huszadik század 

második felét a maga képére faragni. A hidegháborúnak meghatározó szerepe 

volt abban is, hogy a mára is kiható technikai fejlődést (és persze a hozzá kap-

csolódó technológiai fejlesztéseket) robbanásszerűen felgyorsította. A digitális 

korszak kezdetei egészen az ötvenes évekre nyúlnak vissza, amikor a háborúban 

technikai ismeretekre szert tett, onnan hazatérő fiatal katonák a Stanford egye-

temen megkezdték tanulmányaikat. Ekkor jött létre például a Hewlett Pacard 

is egy garázsban, hogy azután később a világ egyik legnagyobb számítógépes 

cégévé váljon. Elhangzott azonban egy ennél kevésbé ismert történet is: Bing 

1  http://www.touchmusic.org.uk
2  Képek Ideje — Temps d’ Images Fesztivál. 2009 febr. 6 — 21. Helyszínek: trafó — Kortárs Művészetek 
Háza, Művész mozi, Francia Intézet 
3  2007. február 23-án a freq_out 6 Budapest (http://www.freq-out.org/6/) hanginstalláció és 
performansz résztvevőjeként a Műcsarnokban — az Álmok égő tájain / Kortárs Képzőművészet 
Észak-Európából című kiállítás keretében (2006. dec. 7 — 2007. febr. 25., kurátorok: Páldi lívia és Molnár 
Edit)
4  http://www.punktfestival.no/ 
5  http://trafo.hu/programs/1623
6  1957 október 4-én a szovjetek az amerikaiakat megelőzve küldtek műholdat a világűrbe (Sputnik, 
88 kg).

Crosby7 szerepéről egy új technológia létrehozá-

sában. Az ő komoly befektetése (Ampex, 1956) 

elindítva a mágnesszalagos felvételi eljárások 

és stúdió-berendezések gyors technológiai fej-

lődését megváltoztatta a műsorszórást, amely 

így már készen állt a popzene nagy robbanásá-

nak fogadására (Beatles stb.). Ezt követően az 

analóg korszak felkínálta lehetőségek révén már 

egyenes út vezetett a digitális korszakba. Elő-

adása végén Harding egy zenei példával (Philip 

Jeck8 — Suite: Live in Liverpool, track 4:  All That’s 

Allowed9) is szolgált, mellyel az analóg és digitá-

lis technika keveredését kívánta demonstrálni.

Joe Wozencroft a folyékonyság (liquidity) és a 

belemerítettség (immersion) fogalmait használja 

világunk jellemzésére. Előadásában az elmúlt 25 

évet olyan forradalmi, fundamentális átalakulá-

sok történeteként írta le, amelynek gyors szo-

ciális, technológiai, kritikai és fiziológiai válto-

zásait nem tudjuk pontosan követni, érzékelni, 

mivel mindez körülbelül olyan a számunkra, mint 

a víz a halak számára. Nincs kiforrott elképzelé-

sünk arról, hogyan bánjunk ezzel a belemerítő/

immerzív környezettel. Az ennek az állapotnak 

a társadalmi problémáit leíró kérdései alapján — 

amelyek Wozencroft Digitális üveg című esszé-

jében10 is hozzáférhetőek — az előadó állás-

pontja valahol Virilio11és Negroponte12 álláspontja 

közé lőhető be, azaz nagyon fontosnak tartja a 

digitalizációt, miközben kritikus magatartásra 

is felszólít vele szemben. Jóllehet maga a folya-

mat (piaci aspektusai szerint) a felnőttkorba 

lépett, még korántsem alakult ki vele kapcsolat-

ban egy következetes álláspont. Egyáltalán nem 

láthatóak, felmérhetőek még a digitalizáció szé-

lesebb következményei. Wozencroft több prob-

lémát is említett ezzel kapcsolatban: így például 

az egyre újabb és újabb eszközök gyors meg-

jelenését és eltűnését, s így a használatukból 

eredő hatások elégtelen ismeretét, továbbá a 

legfiatalabb generációk versenyre kényszeríté-

sét ennek a gyorsan változó eszközparknak az 

elsajátításában, miközben az idősebbek mindeb-

ből részlegesen vagy szinte teljesen kiszorulnak. 

A Digitális Üveg nagyon erős kritikai megjegy-

zése, miszerint a gyerekek korai ráerőltetése és 

7  Harding szerint három dolog motiválta Crosby 
befektetését: (1) a verseny Frank Sinatraval, (2) nem 
szeretett rádióban élő műsort adni (míg Sinatra annál inkább) 
és (3) mindez arra ösztönözte, hogy egy olyan technológiát 
támogasson, amelynek révén stúdió minőségben szólalhat 
meg hangfelvételről is a rádióban.
8  Philip Jeck — http://www.philipjeck.com/ — zsibvásáron 
vásárolt régi hangfelvételekkel és lejátszókkal dolgozik, 
melyeket saját igényeihez igazított. Valójában hangszerként 
használja őket, minden egyes hozzáadott felvétel-részlettel 
egy kifejezetten sajátos nyelvet létre hozva. Jeck egy 
természetesen mozgó és feltörő — művészi, nem trükkökkel 
operáló — zenét készít. (www.touch.com)
9  http://touchshop.org/product_info.
php?cPath=15&products_id=238
10  http://www.touchmusic.org.uk/archive/texts/
jon_wozencroft_digital_glass.html
11  http://www.c3.hu/~tillmann/konyvek/ezredvegi/virilio.
html
12  http://en.wikipedia.org/wiki/John_Negropontez
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rászoktatása a digitális eszközhasználatra szel-

lemi károsodáshoz13 vezethet, emlékezetem sze-

rint nem hangzott el az előadáson, azonban az 

iPod és mp3 használatot illető kritika a későbbi-

ekben — egy rövid személyes beszélgetés alkal-

mával — igen. A jelen beszámoló keretei és a 

kompetenciám nem teszik lehetővé, hogy min-

den részletében tárgyaljam mindezeket, azon-

ban fontosnak tartok néhány megjegyzést fűzni 

hozzájuk. úgy gondolom, a Wozencroft által 

használt fogalmak — mint például a folyékony-

ság, az immerzió, a sűrűség vagy az érintés/

tapintás (általános hiánya a digitálisban) — a 

digitalizáció (érzékelés-)fenomenológiai kriti-

kájának szükségességére hívják fel a figyelmet. 

Ehhez kapcsolódóan a továbbiakban az iPod14 

használatot szeretném csupán górcső alá vetni. 

Wozencroft bírálata a következőket érinti: hal-

lás-károsodás, a hangformátum rossz minősége, 

a fokozatos társadalmi elszigetelődést elősegítő 

tapasztalatok. Kezdjük a hangformátummal: 

az olyan hangtömörítő eljárások, mint az mp3, 

már eleve egy redukált (a digitális mintavéte-

lezés szelektivitásán) átesett akusztikai való-

ság további megnyirbálását jelentik. tehát több-

szörös a távolság attól a valóságtól, amit adott 

esetben analóg eszközökkel megszakítások 

sorozata nélkül rögzítenénk.15 A Cd minőségénél 

magasabb formátumok (pl. a 24 bit, 96 kHz) már 

képesek megközelíteni azt a potenciált, mely-

nél egy audiofil felvételekhez szokott, vájt fülű 

13  Wozencroft szó szerint azt mondja, hogy a digitális 
kiégeti, kiszárítja az agyukat, ráadásul az ilyen típusú 
következményekről alig vannak információink, mivel éppen 
egy folyamatos és gyors változás közepette vagyunk. úgy 
látja, el fog érkezni majd az az idő, amikor a digitálisnak az 
agyra, testre és szellemre gyakorolt hatásait — fiziológiailag 
is — korrigálni kell majd. (A hatásokat részletezi, valamint az 
agy átalakulására, fejlődésére és jövőjére vonatkozó 
tudományos kutatási eredményeit összegzi Gary Small 
neurológus a tavaly megjelent iBrain című könyvében / 
http://www.drgarysmall.com/books/ibrain.htm/)
14  természetesen sokféle hordozható zenelejátszó eszköz 
van. Az iPod ezekenek csupán leginkább kultikus reprezen-
tánsa — egy életformáé, amit Wozenkroft annyira 
elmarasztal.
15  Most eltekintenék attól a ténytől, hogy minden felvétel 
esetében a hangrögzítő-, illetve közvetítő eszköz saját 
hangja mindig hozzáadódik ehhez a valósághoz.

hallgató sem hallja meg a különbséget digitális és analóg között. Ezek a felvételi 

eljárások már az emberi hallás teljes spektrumának a kétszeresét rögzítik, és így 

teljes részletgazdagságot képesek közvetíteni a fül számára a hallótartományon 

belül is. Egy ilyen digitális hanganyag tartalmazza az adott akusztikai környezet 

alig reflektálható, érzetbeli különbségeit is, így mindig inspiráló tud lenni az újra-

hallgatása. Nem véletlenül van szükség az akusztikai valóság digitális letapogatá-

sának túlméretezésére, mivel az auralitás (az egyénenként különböző akusztikai 

tapasztalat), az akaratvezérelt figyelmi aktus mellett, egy spontán adaptív folya-

mat eredménye is. A személyes aurális horizontom, amennyiben a hallórendsze-

remet nem éri károsodás, képes kitágulni, mikrokörnyezeteket felnagyítani és bir-

tokba venni, egyszóval végtelenül sok akusztikai minőséget befogadni. A fül érzé-

keny „optikája” úgy viszonyul a szeméhez, mint a mikroszkópé egy átlagos táv-

csőéhez. Ha kritika érheti az mp3 lejátszó használatát, akkor az az egyéni felelős-

ségvállalás (a halláskárosodás veszélyeire való felhívás — amely éppúgy vonatkoz-

hatna minden hordozható és fülbe dugható zenei lejátszóra) mellett az igényte-

len akusztikai horizontot jelentené, ami semmilyen kihívást nem jelent az adaptá-

ció számára. Olyan ez, mintha valaki nemcsak igénytelen irodalmat nem olvasna, 

hanem leragadna az olcsó képregényeknél (vagy képekben beszélő bulvárlapok-

nál), majd ezekből kívánná egy-egy élettörténet részletgazdagságát megérteni. 

Az mp3 hasonlóan gondolkodik: egy akusztikai folyamatból apró szegmenseket 

szakít ki a maga számára, majd akusztikai „szeméttel” (digitális habarccsal) tölti 

fel a hézagokat. Egy meglehetősen primitív és stresszes jövő vár tehát az instant 

hangot konzumálókra. Ráadásul azoknak, akik mindezt óvatlanul teszik és hal-

láskárosodást szenvednek, már esélyük sem lesz később a minőségi adaptációra 

vagy akusztikai környezetük burjánzó gazdagságának befogadására. 

BJNilsen

Erik Honoré
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Hiszen mindazok az eljárások és funkciók, ame-

lyek egy ilyen lejátszóban a tömörített formátu-

mok feljavítását szolgálják (EQ, mélyhang kieme-

lés, elveszett hangszegmensek kompenzációja 

stb.), csak még érdesebbé, erőszakosabbá — és 

ennélfogva fárasztóbbá — teszik az eleve lerom-

bolt, hiányos hangot. Egy folyamatos dinamika-

mentes „totalitást” képesek csupán a fülbe fecs-

kendezni. Ehhez csak veszteségek árán lehet hoz-

zászokni. Hallószervünk a legérzékenyebb és a 

legbonyolultabb az összes érzékszervünk között. 

Az akusztikai környezet letapogatásáért felelős 

csillószőrök sérülése maradandó hallásvesztéssel 

jár (ezek nem regenerálódnak), melynek követ-

keztében máris elérhetetlenné válik számunkra 

a valóság egy szegmense. természetesen szük-

ség van tömörítő eljárásokra, hiszen azok nél-

kül aligha működne például az internet, de meg 

kell tanulnunk különbséget tenni, hogy ne együnk 

folyton margarinos kenyeret. Az utolsó moz-

zanat a hordozható zenelejátszók használatá-

val kapcsolatban, a Wozencroft által megbélyeg-

zett zombi-„hallgatás” (füldugóval sétáló valami) 

— a fent említettek figyelembe vételével — már 

kevésbé volna élesen bírálható. Szükségünk lehet 

arra egy nagyvárosban például, hogy a közleke-

dés zajait néha a háttérbe szorítsuk, átszínezzük, 

kisöpörjük az agyunkból. Ha John Cage-et követve 

gyönyörünket igyekeznénk lelni ebben az akusz-

tikus forgatagban, az ugyanúgy nem a társas 

kommunikációról szólna, mint az előbbi módszer. 

Hosszabb utazások során pedig ki mondana le a 

személyes videoklip „készítésének” lehetőségé-

ről, hiszen indulás előtt kifejezetten ehhez válo-

gatjuk zenéinket. de mennyire hasznos tud lenni 

sportolás közben is, amikor tempót és kitartást 

ad. és folytathatnám még a példákat… 

Wozencroft hét éve dolgozik Hardinggal közösen egy projekten, melynek célja 

rámutatni, hogy a már említett minőségek — folyékonyság és belemerítettség16 — 

hogyan tükröződnek a természet világában. A víz — mint természeti elem — fon-

tos kutatási terep: hét éve figyelik analitikusan a fény mozgását ebben a közeg-

ben. Wozencroft állítása szerint a víz és a fény — mint két mozgás(forma) talál-

kozása — lehetőséget ad arra, hogy egy molekuláris tartományban észlelhető 

feszültséget, alakulásának folyamatát végig követhessük, megfigyelhessük.  

Ezt láthattuk a Liquid Music17 című filmben, amely egy 2001 májusában Brighton-

ban létrehozott élő performansz eredménye. A videó anyagát — Christian 

Fennesz18 zenéinek ihletésére19 — már korábban elkészítette Wozencroft. Ha jól 

értettem, Fennesz a performanszt megelőzően csupán egyszer láthatta a videót, 

amelyhez azután élő koncerttel kapcsolódott az említett fesztiválon.

Számomra ez a vizuális-akusztikus installáció kiváló példája volt annak, ahogyan 

a két különböző rezgés-minőség — a fény és a hang — egy közös matériában (vagy 

egy közös nyelvben) — a víz közegében artikulálódik. A vízben a fény átalakul és 

hullámként, illetve részecskeként egyaránt láthatóvá válik. A fénynek ezt  

a folyamatos áramlását, töréseit, csapdába ejtését figyelhettük meg a víz dina-

mikus — hol ritmikus, hol kaotikus — mozgásában, amelynek a mozgást (mechani-

kai rezgés lévén mindkettő) már az ókortól fogva rokonították a hang mozgásá-

val. Fennesz zenéje érzékenyen kapcsolódott ehhez a mozgáshoz, transzformá-

cióhoz. ugyanazt a struktúrát és dimenzionális architektúrát közvetítette, csak 

éppen a fülünk számára: a hang jelen volt hullámként és részecskeként egyaránt, 

a maga szélsőségeiben és árnyalt átmeneteiben. A talált és manipulálatlan fény 

találkozott az analóg hangkeltéssel (gitár) és a vegytiszta digitalizációval (lap-

top).  

A víz pedig interfésszé vált fény és hang között. 

16  Egyébként e két fogalom írja le legpontosabban az ember hangkörnyezetét — azt a bonyolult 
tapasztalatot, amelyet — Wozencroft fogalmával — difficult listening-nek nevezhetünk. Feltételezem, 
hogy e fogalmat nem úgy kell értenünk, mint ami az easy listening ellentéte, hanem mint amely az 
összes hallgatási módot (easy, deep, inclusive stb. listeninget) magában foglalja.
17  A Punctfestival előetese (http://www.punktfestival.no/index.php?articleid=9) erről: „Jon 
Wozencroft a liquid Music című, Christian Fennesz zenéjéhez készített filmjének különleges 
bemutatója következik. A film a hang és a kép közötti szinkronitás fogalmát teszi próbára azáltal, hogy 
egy párhuzamos és szimpatetikus narratívát ad a zenéhez, és — azáltal hogy kifejezi Fennesz zenéjének 
meditativ, áramló és alakváltó kvalitásait — éppúgy egy ellenpontját (is) képezi annak absztrakt/
instrumentális/laptop-generált státusának. A film egész terjedelme — ellentétben a zenével — hijján 
van minden módosításnak és utómunkának [kiem.tőlem], s így mintegy tükröt tart a utóeffektusok és 
virtuális környezetek digitális nyelvezete elé. Az érzékit kívánja kifejezni a száraz kép-alkotás és 
poszthumán kondicionálás kontextusában. Wozencroft a filmről a touch-beli munkájának tükrében fog 
beszélni, melyet ennek az audiovizuális kiadónak a létrehozásával kezdett el 1982-ben, és melynek célja 
a hang és a vizuális média közötti erőteljes kémiai hatások kutatása.”
18  http://www.fennesz.com/
19  Wozencroft választása elmondása szerint azért esett Fenneszre, mert munkái meglepően 
érzelmesek és ugyanakkor zeneileg nagyon absztraktak…

Jon Wozencroft

Hildur Gudnadottir
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a koncertek…

Maga a koncert három előadást foglalt magában. A Live Remix pedig fogalmá-

hoz20 híven két részre tagolódott. Az elsőben három előadót hallhattunk: a svéd 

BJNielsen21 és az izlandi Hildur Gudnadottir22 közös 45 perces koncertjét, 

majd Szalóki Ági23 hallgatóját — 10 perces szólóját. legalább 30 perces szünet 

után került sor a második részre, melyben a Punkt Zenei Fesztivál legismertebb 

live remix team-je kapcsolódott az előző két előadás anyagához közel egy órában. 

Részemről a live remix fogalma már az első előadásban megvalósult, azzal a fel-

tétellel, hogy BJNielsen laptopja is részesült Gudnadottir csellójának kimeneté-

ből (output-jából), és nem (csak) a csellista játszotta analóg hangjaival egyidejű-

leg azok rekonstrukcióit. Hiszen az akusztikus hangszereket elektronikával tár-

sító elképzelések (ahogy Gudnadottir sokoldalú előadói tevékenysége is bizo-

nyítja) mind arról szólnak, hogy egyszemélyben hogyan lehetséges egy önmagát 

kísérő, önmaga ellenpontját képező, hangzásában az adott akusztikus környeze-

tet mindinkább kitöltő, teljes értékű koncertet adni. Mivel mindketten ugyanar-

ról a hangrendszerről szóltak a nézőtér felé, így tökéletes egymásbafonódásuk 

lehetetlenné tette szétválaszthatóságukat. Analóg és digitális eme találkozá-

sát hallva eszünkbe juthatnak azok a preferenciák, amelyek korábban elhang-

zottak, mint például az érintés és az érzelmek fontosságának hangsúlyozása 

Wozencroftnál. A Nu Jazz színházhoz pedig szorosan hozzátartozik az élő kon-

certekre jellemző vizualitás is: nem csak a vetítés, hanem a hangszeres zene lát-

ványa is. A hangszer érintése és a hallószervünk érintettsége azonos elven alap-

szik, analóg módon megy végbe. Egy érintés mindig magában foglal egy érzelmi 

20  A definíció egyszerű: remixnek nevezzük egy felvett zenei anyag újrakeverését, alternatív verzióját. 
Erre a feladatra legtöbbször dJ-ket és zenészeket szoktak felkérni, a cél pedig az, hogy az eredeti darab-
nak izgalmas, új értelmezést adjanak. de mit jelent a Live Remix? Átdolgozás élőben? — remixek 
korábban csak stúdió körülmények között készültek, egészen addig, amíg a két kiváló norvég 
elektronikus zenész, Jan Bang és Erik Honoré Live Remix néven magát a remix fogalmát is újraértelmez-
te. Ennek lényege, hogy egy, a helyszínen felvett koncert anyagát élőben keverik, élőben, ott és akkor 
játszanak rá további meghívott zenészek segítségével. (In: trafó programfüzet).
21  http://www.bjnilsen.com/
22  http://www.hildurness.com/
23  http://www.szalokiagi.hu/

viszonyt. Próbáljon meg valaki nyitott fül-

lel akusztikus hangszeren érzelemtől mente-

sen csak úgy klimpírozni. Egy idő után már nem 

fog menni. Amint viszonthallja saját magát, már 

különbséget fog tenni érintés és érintés között, 

és „fájdalmas” lesz számára a továbbiakban is 

passzívnak maradnia.24 Wosencroft paradigmá-

ját követve megjegyezhetjük: fenn kell tarta-

nunk az újabb generációk érdeklődését az akusz-

tikus hangszerek használata, szeretete iránt. 

(Persze vannak olyan kivételes hangszerkísérle-

tekre is példák — mint ifj. Kurtág György intelli-

gens hangszerei — melyek a digitális érintés hib-

ridjét képviselik…) 

Gudnadottirnak már első szólólemezén is sike-

rült „eggyé válnia” a csellójával: az északi 

magány, a vonóval lélegző hangszer maga 

Gudnadottir. Ezt a belső, a vonós hangszerekre 

jellemző nagyon intim hangot sikerült részben 

megőriznie a második, nemrég megjelent szó-

lóalbumán is, amelyből a koncerten is sokszor 

ismerhettünk fel idézeteket. BJNielsen elektro-

nikája ezt ölelte körül egy dinamikus — hol erő-

sebb, hol visszafogottabb — természetes és 

generált zajokból álló finom textúrával. Ez az 

együttjáték leginkább az élő hangszer idejének 

foglyul ejtéséről, meghosszabbításáról, kiter-

jesztéséről, újratáplálásáról, anyagának minő-

ségi elváltoztatásairól szólt, melyben a tex-

túra az élő emlékezet dinamikus szerepét töl-

tötte be: sűrűségével hol elfedte, porozitásá-

val átszűrte az emlékképeket, hol pedig egészen 

háttérbe szorulva hagyta érzéki maximumuk-

ban kirajzolódni őket. Egyértelműen az időé volt 

itt a főszerep.

Ezt követően Szalóki Ági Kit a bánat elért25 című 

hallgatóját énekelte el hosszú improvizáció-

val kiegészítve. Mindig meglep, hogy a hason-

lóan kimagasló karakterű és technikájú éneke-

sek hangja egymagában, minden kíséret nélkül, 

hogyan képes betölteni a teret, abszolút módon 

vezetni a figyelmet és mindössze tíz perc alatt 

érzelmi telítettséget előidézni. Feltartóztatha-

tatlan energia áradt Szalóki Ági orgánumából. 

Nem volt más választásunk, csak követni a nép-

zenének ezt az érzékeny dal-fonalát a fájdalom 

negyedhangos ívein keresztül egészen a katarzi-

sig. Szalóki jelenléte egyszerre volt intenzív  

és visszafogott, érzéki és törékeny.

A technikai szünet után került sor a live remix 

néven ismert koncertre, melyet a Punkt Zenei 

Fesztivál alapítói és az előbb említett módszer 

kitalálói adtak elő a norvég jazz-szcéna legkivá-

lóbb énekesével, Sidsel Endresennel.26 

Mint egy korábbi fesztiválról készült recenzió-

ból27 megtudtam, a „pont” szó arra utal, hogy 

24  természetesen sok kísérlet volt már erre, csakhogy 
ezeknek a performanszoknak éppen ez volt a tétjük.
25  http://www.szalokiagi.hu/dalok.html
26  http://www.sidselendresen.com/
27  http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=2288/

Jan Bang
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gyakorlatilag egy bárhol megvalósítható — hor-

dozható — fesztiválról van szó, melynek koncep-

tuális kereteit live remix néven foglalták 

össze. Az eredeti helyszínen — a norvég 

Kristiansandban — ez azt jelentette, hogy két 

egymás melletti/alatti teremben került sor 

a koncertekre: a nagyobbik (500 férőhelyes) 

teremben például egy jazz-koncertre, majd egy 

rövid technikai szünet után a kisebbik (200 férő-

helyes) — Alpha Room-nak elnevezett — terem-

ben a live remix-re. Azért van szükség erre a pár-

huzamos szerkezetre, hogy elkerüljék az állandó 

nézőtércserét, hiszen több egymást követő élő 

koncertről van szó, melyekhez külön-külön lehet 

kapcsolódni egy-egy live remix-xel. Másrészt 

pedig fontos hangsúlyozni, hogy a live remix 

esetében is, ahogy általában a remixek eseté-

ben, mindig egy műegész képezi a további fel-

dolgozás alapanyagát. tehát amíg az eredeti 

koncert nem fejeződik be, addig maga a felvétel 

sem áll teljes egészében a rendelkezésre, ezért 

van szükség rövid technikai szünetre. továbbá 

a live remix-ben az élőnek a hangsúlyozása arra 

is utal, hogy egy addig ismeretlen, élőben most 

először hallott koncert-anyagot kell azonnal, 

improvizatív módon újraalkotni, másfajta kon-

textusban előállítani, a hozzá kapcsolódó bár-

milyen élő zenei részvételnek az integrálásával. 

Korábbi28 kísérletemet a live remix értelmezé-

sére ezennel felülírtam.

Ez a koncert közel egy órát tartott. Jó volt látni 

azt a munkamegosztást, amely Bang és Honoré 

között zajlott. Azt nem mindig lehetett tudni, 

hogy ki mit játszott, azonban egyértelműen 

kiderült, hogy a ritmusszekció — pontosabban 

a rövidebb-hosszabb minták repetitív struk-

túrába rendezése — Bang térfelén volt. Miköz-

ben Honoré végig nagyon nyugodtan ült lap-

topja előtt, addig Bang igazolva, hogy a dJ-k leg-

jobb vérvonalából származik, látványosan tán-

colt a zenére, egy-egy hangsúlyos mozdulata 

pedig vizuálisan is informált a hanganyagban 

történt változtatásairól. A trió harmadik tagjá-

nak előadásmódja Honoré-hoz hasonlóan vissza-

fogott volt. Sidsel Endresen orgánuma egy moz-

dulatlan élő hangszerhez volt hasonlatos, amely 

a rajta átáramló levegővel képes volt a legkülön-

félébb hangokat és zajokat közvetíteni: a szél 

hangjait különös harmóniákban utánozni; egy-

szerre kattogó, ritmikus hangokat adni és dúdo-

lással kísérni azt; szavakat, mondatokat úgy 

hangsúlyozni és artikulálni, mintha azokat visz-

szafelé képezné (mintha egy fordított irányban 

lejátszott hangfelvételről hangzana el), miköz-

ben egyértelműen hallani, ahogy a szünetek-

ben levegőt vesz és nem a levegővételt for-

mázza. Endresen panasza lényegesen különbö-

zött Szalókiétól. Az északi szél találkozott a kis-

madárral. Amikor a kismadár éneke előtérbe 

28  Vö. a BJNielsen — Gudnadottir duó esetében leírtakkal.

került, az északi szél finoman körbefújta, felborzolta tollait: Endresen ritmikusan, 

kontrasztosan, kísérően aláhangolódott, és mosolyogva meg is dicsérte a néző-

térről figyelő partnerét.

Általában a jó improvizáció sikere — egy új, élő műalkotás létrejötte — mindig az 

adott hanganyagból álló rendszer flexibilitásán múlik. Jelen esetben a live remix 

csapatnak két élő műalkotással volt dolga. Olyan adaptációról volt tehát szó, 

amely részben tudattalanul működve kellett, hogy létrehozza az illesztéseket: 

intuitív játék révén a felületekkel, rétegekkel, a sűrűséggel, és természetesen 

az emlékezettel. Ez a repetitív, önmagába csatolódó, töltekező — olykor rituális — 

architektúra igyekezett megőrizni az előző két darab hangvételét. Az illeszté-

sek finomak voltak, a Gudnadottir csellójából alkotott hangfolyam pedig feltar-

tóztathatatlan. Mindössze egyszer adódott rövid szünet a folyamatban, és utó-

lag visszagondolva helyet is találhatok ennek a tagolásnak az értelmezésben.  

Az ilyen részek mindig alkalmat nyújtanak az emlékezetnek, a visszatekintésnek, 

a regisztrációnak. tudatosítják mindazt, amit addig hallottunk, hogy új lélegzet-

hez jutva újra belénk táplálhassák saját idejüket: hogy a végén újra legyen mire 

emlékeznünk.

HC Gilje29 vetítési módszere illeszkedett a live remix koncepciójához: együtt 

kezelte az előző két koncerten készített videofelvételeket az élő remix koncert 

felbukkanó képsoraival. Olyan oldalirányban (jobbról balra) mozgó, a színpadi ese-

ményekből kimetszett és összeillesztett állóképek sorozatát hozta létre, mely 

a színpadi alakokat, zenélő individuumokat játék közben ragadta meg és mere-

vítette ki egy végtelen folyam(at)ban — az élő-mozgó zenészek háttereként és 

kontrasztjaként —, azok képbe zárt idejét tematizálva. Ezzel éppen a zenével sike-

rült teljes átfedésbe, szinkronba kerülnie, ahol a korábban és a közben elhangzot-

tak egyszerre szolgáltak az élő zenei keverés és rögzítés-újrafelhasználás szá-

mára alapanyagként.

Összegzés…

A trafó érdeme, hogy Kristiansand, london és Berlin után Budapesten is sor 

került a kortárs zene egyik leginnovatívabb eseményére, olyan kurrens kérdé-

sek exponálásával együtt, melyek általában kevésbé kerülnek előtérbe. Pedig épp 

ezek révén válik egyértelművé, hogy a digitális zenében is mennyire fontos az 

analóg hangkeltés, mennyire nélkülözhetetlen és inspiráló az a gazdagság, amit 

a környezetünkből nyert hangok mintái adhatnak, ami egyben azt is kihangsú-

lyozza, hogy mennyire fontossá válik a (nem csak matematikai) véletlen szerepe. 

Ez adódhat mind a környezetünk immerziv és folyékony jellegéből, mind pedig 

az analóg — akusztikus — hangszeres és énekes játékból egyaránt. Ezért megha-

tározó az érintésben rejlő potenciál, amely nélkülöz minden statikusságot, képes 

mindig új kihívásokat állítani elénk, feltámasztani a bekapcsolódásra való igényt. 

Van értelme tehát egy olyan konstruktív párbeszédnek, kritikának, amely meg-

óvhatná érzékszerveinket attól, nehogy belefulladjanak az általunk (is) folyama-

tosan gyártott és újratermelt „szemétbe”. Hallásunkra pedig a hétköznapokban 

is nagy szükségünk van, és nem csupán amiatt, mert a beszéddel társult legfőbb 

kommunikációs eszközünk. A hallás az az érzékszervünk, amelynek révén állandó, 

megszakíthatatlan viszonyban lehetünk környezetünkkel: a legintimebb módon 

közvetít minden jelenlétet, változást, eseményt. éppolyan tapintás-élményt 

nyújt, mint az érintés vagy a látás. A technika még egyetlen más médiumban 

sem érte el azt a teljesítményét a valóság becsomagolásában és közvetítésé-

ben, valamint a virtuálissal való átfedésében, mint a hang esetében. Kollektíven 

tapintható filmmel aligha fogunk találkozni. A két- és háromdimenziós mozgó-

képet a hallásunkkal is le kell tapogatnunk ahhoz, hogy teljes legyen az élmé-

nyünk, e nélkül aligha merülhetnénk el bennük. érdemes tehát vigyáznunk rá. 

Már csak azért is, hogy a későbbiekben újra részt vehessünk a mostanihoz 

hasonló, inspiráló koncerteken.

29  http://www.bek.no/~hc/switchboard.html
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A mindenség modellje — 
Kortárs magyar 
templomépítészet
• MOdEM
www.modemart.hu
debrecen, Baltazár Rezső tér 1.
2009. 03. 21 — 06. 28.

Anton Corbijn
Munka
• ludWIG MúZEuM — KORtÁRS 
MűVéSZEtI MúZEuM
www.ludwigmuseum.hu
Budapest IX., Komor M. u. 1.
2009. 04. 29 — 07. 05.

Nyári Zsolt, Tóth György
Testbeszéd
• G13 GAléRIA
www.g13.hu
Budapest VII., Király u. 13.
2009. 05. 21 — 07. 11.

Az Antal-Lusztig 
Gyűjtemény 
Székesfehérváron
• CSóK IStVÁN KéPtÁR
www.szikm.hu
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
• VÁROSI KéPtÁR — dEÁK 
GYűJtEMéNY
www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
• VOlKSBANK GAléRIA
Székesfehérvár, táncsics M. u. 7.
2009. 04. 09 — 07. 19.

A Művészház 1909–1914
• MAGYAR NEMZEtI GAléRIA 
C-éPÜlEtE, III. EM.
www.mng.hu
Budapest I., Budavári Palota
2009. 03. 26 — 07. 28.

Szalay Lajos és 
nemzedéktársai 1932–1949
• MISKOlCI GAléRIA — 
RÁKóCZI-HÁZ
www.miskolcigaleria.hu
Miskolc, Rákóczi u. 2.
2009. 04. 18 — 08. 02.

Lucien Hervé
Dialógus — reneszánsz 
épületfotók
• SZENtENdREI KéPtÁR
www.pmmi.hu
Szentendre, Fő tér 2-5.
2009. 02. 26 — 08. 30.

Eperjesi Ágnes
Rövid ima
• SZENt IStVÁN KIRÁlY 
MúZEuM
www.szikm.hu
Székesfehérvár, Országzászló  
tér 3.
2009. 05. 09 — 09. 20.

Kmetty János művészeti 
gyűjteménye (1.)
• KMEttY-KERéNYI MúZEuM
Szentendre, Fő tér 21.
2009. 04. 24 — 12. 31.

K Ü l F ö l d /  E u R ó PA

A u s z t r i a

Kommentar als selber was
• KuNStHAllE EXNERGASSE
http://kunsthalle.wuk.at
BéCS

2009. 04. 02 — 05. 09.

Best of Austria.  
An art collection
• lENtOS KuNStMuSEuM lINZ
www.lentos.at
lINZ

2009. 01. 02 — 05. 10.

Maria Lassnig 
The Ninth Decade
Nam June Paik
Music for all Senses
• MuMOK (MuSEuM 
MOdERNER KuNSt StIFtuNG 
ludWIG)
www.mumok.at
BéCS

2009. 02. 13 — 05. 17.

BIENNALE CUVEE 09 / 
World Selection of 
Contemporary Art
• AK ARBEItERKAMMER 
• HEAdQuARtER OF ENERGIE 
AG Oö
www.ok-centrum.at
lINZ

2009. 03. 13 — 05. 15.

The Power of Ornament
• ORANGERY, lOWER 
BElVEdERE
www.belvedere.at
BéCS

2009. 01. 21 — 05. 17.

Diana Thater
gorillagorillagorilla
• KuNStHAuS GRAZ
www.kunsthausgraz.at
GR A Z

2009. 01. 31 — 05. 17.

Photography and the 
Invisible 
• AlBERtINA
www.albertina.at
BéCS

2009. 02. 11 — 05. 24.

Sense and Sentiment — 
Mistakes are closely 
followed by Effects 
• AuGARtEN CONtEMPORARY 
www.belvedere.at
BéCS

2009. 02. 25 — 05. 24.

Secret Understanding — 
Produced by Forma 
• KuNStHAuS GRAZ
www.kunsthausgraz.at
GR A Z

2009. 05. 08 — 05. 24.

Clouds Up High — Fleeting 
Figures in the Sky
• MuSEuM AuF ABRuF (MuSA)
www.musa.at
BéCS

2009. 02. 26 — 05. 30.

A Question of Evidence 
• tHYSSEN_BORNEMISZA ARt 
CONtEMPORARY
www.tba21.org
BéCS

2008. 11. 20 - 2009. 05. 31.

The Porn Identity. 
Expeditions into  
the Dark Zone
• KuNStHAllE
www.kunsthallewien.at
BéCS

2009. 02. 13 — 06. 1.

Michaela Melián 
Speicher
• lENtOS KuNStMuSEuM lINZ
www.lentos.at
lINZ

2009. 03. 06 — 06. 02.

Le Troisème Lieu — Der 
Dritte Ort / The Third Place
• GRAZER KuNStVEREIN
www.grazerkunstverein.org
GR A Z

2009. 04. 08 — 06. 06. 

Konfluenzen & Differenzen: 
I. Günter Brus — Max Klinger
• NEuE GAlERIE GRAZ
www.museum-joanneum.at
GR A Z

2009. 03. 05 — 06. 07.

Spotlight- New additions 
since 2006
• MuSEuM dER MOdERNE 
SAlZBuRG / MöNCHSBERG
www.museumdermoderne.at
SAl ZBuRG

2009. 02. 14 — 06. 7.

PERFORMANCE I / Identity 
and Straging Strategies
• FOtOGAlERIE WIEN
www.fotogalerie-wien.at
BéCS

2009. 05. 12 — 06. 10. 

WHERE TO GO? Notes on 
Transformation after 1989
• < ROtOR >
http://rotor.mur.at
GR A Z

2009. 04. 24 — 06. 13.

Nancy Spero
Woman as Protagonist / 
Herbert-Boeckl-Preis 2009 for 
International Painting
• MuSEuM dER MOdERNE 
SAlZBuRG / MöNCHSBERG
www.museumdermoderne.at
SAl ZBuRG

2009. 02. 21 — 06. 14.

Olaf Holzapfel
Das nomadische Kriterium
• GAlERIE IM tAXISPAlAIS
www.galerieimtaxispalais.at
INNSBRuCK

2009. 04. 25 — 06. 14.

Lothar Baumgarten
Seven Sounds / Seven Circles 
• KuNStHAuS BREGENZ
www.kunsthaus-bregenz.at
BREGENZ

2009. 04. 25 — 06. 21.

Pawel Althamer and  
others / und andere
• SECESSION
www.secession.at
BéCS

2009. 04. 25 — 06. 21.

Georg Baselitz
Paintings and Sculptures 
1960–2008
• MuSEuM dER MOdERNE 
SAlZBuRG / MöNCHSBERG
www.museumdermoderne.at
SAl ZBuRG

2009. 02. 28 — 06. 21.

Twilight Zone — Art hits 
Design
• KuNStRAuM 
NIEdEROEStERREICH
www.kunstraum.net
BéCS 

2009. 05. 09 — 06. 27.

The Other Side. Alfred Kubin 
as drawer and illustrator
• MuSEuM dER MOdERNE 
SAlZBuRG / RuPERtINuM
www.museumdermoderne.at
SAl ZBuRG

2009. 04. 25 — 07. 02.

post COBRA / Alechinsky, 
Appel, Jorn
• SAMMluNG ESSl — KuNSt 
dER GEGENWARt
www.sammlung-essl.at
KlOS t ERNEuBuRG / BéCS

2009. 01. 23 — 08. 16.

Georges Adéagbo
The Colonization and the 
History of the Colonized
• MAK 
www.mak.at
BéCS

2009. 04. 01 — 09. 13.

B e l g i u m

Yang Fudong 
EAST OF QUE VILLAGE
• MuHKA
www.muhka.be
AN t W ERPEN

2009. 02. 06 — 06. 27.

Dias & Riedweg
Moving Truck and Recent 
Works
• ARGOS VZW CENtRE FOR ARt 
ANd MEdIA
www.argosarts.org
BRÜSSZEl

2009. 05. 05 — 06. 27.

Pascal Bernier — Patrick 
Codenys — Harun Farocki
Jeux de massacre
• lE MuSéE dES ARtS 
CONtEMPORAINS
www.mac-s.be
SI t E du GR ANd-HORNu

2009. 03. 22 — 06. 30.

C s e h o r s z á g

REBUS SIC STANTIBUS 
• EMIl FIllA GAllERY
www.gef.cz
uS t I NA d l ABEM

2009. 04. 29 — 05. 29.

Erwin Olaf
• lANGHANS GAlERIE
www.langhansgalerie.cz
PR ÁG A

2009. 04. 01 — 06. 07.

Jiří Straka, Martin Eder, 
Jonathan Meese, Josef Bolf
Spodní proud / Undercurrent —
• GAlERIE RudOlFINuM
www.galerierudolfinum.cz
PR ÁG A

2009. 05. 07 — 08. 16.

D á n i a

Poul Henningsen
BLACKOUT
• BRANdtS EXHIBtION COMPlEX
http://uk.brandts.dk
OdENSE

2009. 01. 30 — 05. 17.

Lars Arrhenius 
• AROS AARHuS KuNStMuSEuM
www.aros.dk
ÅRHuS

2009. 03. 28 — 05. 24.

Max Ernst
Dream and Revolution 
• lOuISIANA MuSEuM FOR 
MOdERNE KuNSt
www.louisiana.dk
HuMlEB æK

2009. 02. 06 — 06. 01.

A K Dolven
Works
Per Bak Jensen
In our Midst
• GAllERI BO BJERGGAARd
www.bjerggaard.com
KOPPENHÁG A

2009. 03. 26 — 06. 27.

Qiu Anxiong
UTOPIA 
• ARKEN MuSEuM OF MOdERN ARt
www.arken.dk
ISHØJ

2009. 02. 06 — 11. 22.

F i n n o r s z á g

Walt Disney and Europen Art
• tAIdEMuSEO tENNISPAlAtSI
www.taidemuseo.fi
HEl SINKI

2009. 02. 25 — 05. 31.

Tracking traces
• KIASMA
www.kiasma.fi
HEl SINKI

2009. 03. 27 — 12. 31.

F r a n c i a o r s z á g

GENEROCITY
• CIté dE l'ARCHItECtuRE Et 
du PAtRIMOINE
www.citechaillot.fr
PÁRIZS 

2009. 02. 10 — 05. 17.

Paris capitale 
photographique 1920–1940 
/ Collection Christian 
Bouqueret
• JEu dE PAuME — SItE HôtEl 
dE SullY
www.jeudepaume.org
PÁRIZS

2009. 02. 10 — 05. 24.

Giorgio de Chirico
La fabrique des rêves
• MuSéE d’ARt MOdERNE dE 
lA VIllE dE PARIS
www.mam.paris.fr
PÁRIZS

2009. 02. 13 — 05. 24.

AFTER ROMA
• COllECtION lAMBERt
www.collectionlambert.com
AV IGNON

2008. 12. 14 - 2009. 05. 31.

Mikael Levin
Christina’s History
• lE POINt du JOuR
www.lepointdujour.eu
CHERBOuRG-OC t E V IllE

2009. 03. 21 — 06. 07.

Harun Farocki, Rodney 
Graham
H F | R G
• JEu dE PAuME — SItE 
CONCORdE
www.jeudepaume.org
PÁRIZS

2009. 04. 07 — 06. 07.

William Eggleston
Paris
Beatriz Milhazes
• FONdAtION CARtIER
www.fondation.cartier.com
PÁRIZS

2009. 04. 04 — 06. 21.

Alexander Calder
Les années parisiennes  
(The Parisian years), 1926—1933
• CENtRE POMPIdOu
www.centrepompidou.fr
PÁRIZS

2009. 03. 18 — 07. 20.

Jean-Luc Mylayne
Alan Vega
• MuSéE d'ARt 
CONtEMPORAIN dE lYON
www.moca-lyon.org
lYON

2009. 05. 15 — 08. 02.

Henri Cartier-Bresson
à vue d’oeil
• lA MAISON EuROPéENNE dE 
lA PHOtOGRAPHIE
www.mep-fr.org
PÁRIZS

2009. 04. 15 — 08. 30.

Le Grand Pari de 
l’agglomeration parisienne
• CIté dE l'ARCHItECtuRE Et 
du PAtRIMOINE
www.citechaillot.fr
PÁRIZS 

2009. 04. 29 — 11. 22.

H o l l a n d i a

Elixir: the video organism of 
Pipilotti Rist
• MuSEuM BOIJMANS VAN 
BEuNINGEN
www.boijmans.nl
ROt t ERdA M

2009. 03. 07 — 05. 10.

Richard Avedon
Photographs 1946–2004
• FOAM_FOtOGRAFIEMuSEuM 
AMStERdAM
www.foam.nl
A MSZ t ERdA M

2009. 02. 13 — 05. 13.

Otto Snoek
Why not
• NEdERlANdS FOtOMuSEuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROt t ERdA M

2009. 03. 07 — 05. 17.

All is Vanity — 
Daguerreotypes in Dutch 
collections
• NEdERlANdS FOtOMuSEuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROt t ERdA M

2009. 02. 24 — 05. 31.

Love! Art! Passion! /Artist 
Couples
• GEMEENtEMuSEuM dEN 
HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HÁG A

2009. 02. 21 — 06. 01.

Robert Frank
Paris
Ed van der Elsken 
Paris!
• NEdERlANdS FOtOMuSEuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROt t ERdA M

2009. 04. 04 — 06. 07.

Gerhard Richter
48 Portraits
• dE PONt MuSEuM VOOR 
HEdENdAAGSE KuNSt
www.depont.nl
t IlBuRG

2008. 11. 01 — 2009. 06. 14. 

PRIXDEROME.NL 2009
• WIttE dE WItH ANd 
WEStERGASFABRIEK
www.wdw.nl
A MSZ t ERdA M

2009. 05. 09 — 06. 14.

The Unexpected — van 
Picasso tot Penck, van 
Appel tot Koons
• SM'S — StEdElIJK MuSEuM 
'S-HERtOGENBOSCH
www.sm-s.nl
HERtOGENBOSCH

2009. 03. 08 — 06. 01. 

200 years Prix de Rome 
• ROttERdAM KONStHAl
www.kunsthal.nl
ROt ERdA M

2009. 02. 24 — 06. 01.

Deimantas Narkevičius
The Unanimous Life
• VAN ABBEMuSEuM
www.vanabbemuseum.nl
EINdHOV EN

2009. 02. 28 — 06. 21.
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