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„Lichtnerek”
Német kinetikus és fényművészet

• A 22 Galéria, Budapest

• 2011. november 11 — 2012. január 5.

Akár a Moholy-Nagy vagy a Kepes György kiállítás szatellit tárlata is lehetne ez 

a most látott bemutató, s az itt szereplő művészekre is illene Moholy címbeli 

önmeghatározása: fényalakító. Az Akácfa utca 22-ben öt éve nyitotta meg ezt a 

kis „ötvösműhelyt” Mengyán András, aki maga is kísérletezik a fény hangjaival.1 

Pesti tárlata (2010) bővített anyagát a Pécsi Galériában állítja ki decemberben.2 

Mengyán a galériát azzal a céllal hozta létre, hogy lehetőséget teremtsen a 

művészet és a tudomány, a mérnök „művészek” és a művész „mérnökök” talál-

kozására. A műszaki tudást és az alkotói kreativitást összehozza a művészi 

szubverzivitással, szemlélettel, illetve akikben ez párosul, azoknak teret ad.  

Hogy mindkét területen jelekkel dolgoznak, az önmagában kevés lenne a fogalmi 

és az érzékletes érintkezéséhez. Közelebb jutunk, ha figyelembe vesszük: a tech-

nika, az elektronika fejlődése mellett az új kogníció-kutatások az elmét háló-

zatnak, csúcspontjait, a fogalmakat pedig nem nyelvi szimbólumnak, hanem 

1 http://www.a22galeria.com/
2 A Hangok Kertje lényege: az UV-érzékelő színes „fákat” infrafény köti hanggenerátorhoz és 
egymáshoz. A köztük elhaladó ezt megszakítva hanghatást vált ki, ami tetszés szerint programozható. 
(Zongorahangon szól, „szolmizál”, komponálni is lehet vele.)

szubszimbólumoknak tartják, melyek között 

dinamikusan változó kapcsolatok működnek.

A galéria eddig 18 bemutatónak adott helyet. 

Már az első alkalommal Nemzetközi Fényműhelyt 

rendeztek tengerentúli résztvevőkkel (2007), 

majd egy év múlva, a Fotóhónap keretében spe-

ciális témából, a tudomány képeiből állítottak 

ki, társítva az anyagot a képek tudományával. 

A gyűjtőkör tovább tágult a Hipotézisek vizuá-

lis transzformációival, majd a Nemzetközi Kepes 

Társaság 5. szimpóziumával (2009). Nemcsak a 

tudomány, a művészet felől is nyitottak.  

A Bauhaus alapításának 90. évfordulójára rende-

zett tárlatra a „harmadik nemzedéket”, a neo-

avantgárdot gyűjtötték össze, s ennek anyagát 

2010 nyarán Nagyváradon is bemutatták.  

A magyar kulturális évad idején a londoni 

Kinetica Museum meghívására mutattak be egy 

válogatást a Kinetica Art Fair 2010 rendezvényén. 

A kiállítás négy német művész munkáit mutatja 

be. Közülük Michael Bleyenberg rendszeres 

visszatérő, hiszen részt vett a Fényműhelyben, 

s a Kepes Társaság tagjaként bemutatót tartott 

a holográfia és az építészet kapcsolatáról a 4. 

Fényszimpozionon Egerben (2005), majd a követ-

kezőn is, amit már az A 22-ben rendeztek (2009). 

Michael Bleyenberg
munkái az A 22 Galérában, 2011, © fotók: Mengyán András
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rendezvényén Reflexiók, fénytörések címmel (Pécs, 

2010). A hologram speciális ágával, a pixelgrafiká-

val foglalkozik. Most látható képei a néző mozgá-

sára alakulnak át színben és struktúrában. Bár a 

néző mozgásterét leszűkíti a galéria katakomba-

szerű pincéje, a koncepció így is hat, ugyan nem 

a percepció, hanem a következtetés, a magasabb 

szintű elmeműködés, memória, használható-

ság (affordancia) alapján. A művész fényfest-

ményei építészeti környezetben, nagy felületen 

(Bonnban, Kölnben, Pekingben) Kepes Györgynek 

azokra a kísérleteire utalnak, melyekkel a városi 

életbe „ünnepi minőséget” akart vinni, kárpótlá-

sul az elvesztett természetért. 

Bleyenberg egyes képei a néző szín és forma 

érzékelését veszik igénybe, míg mások a tér-

szemléletét „tesztelik”. Misha Kubal, a kölni 

Művészeti Akadémia professzora Projektions 

raume-ja Moholy-Nagy Fény-tér moduláto-

rát gondolja tovább. Az eredeti, háromdimen-

ziós forgó rácsszerkezet mint kinetikus szobor, 

illetve kétdimenziós, filmi vetülete inspirálólag 

hathatott a koncepciójára. Két karusszelen 

vetít diapozitíveket két forgó plexiüvegen át, 

melyek transzparenciája révén a képek anyaga 

megváltozik. Előbb csak fehér körrel kísérlete-

zett (Bielefeld, 1995), majd ezt kibővítette a 

geometria alapelemeivel: háromszöggel, négy-

zettel. 

Itt nem a nézőnek kell mozognia, a képek moz-

gásuk révén körbeveszik, s résztvevője lesz az 

álló- és mozgóképek dialógusának. Wolfgang 

Plöger stop-animációját három projektorral 

vetíti a falakra. A képek nagyságát, irányát 

változtatva, azok tartalma mellett a tér is 

változik. Kubal és Plögel projekciói hasonlóak 

a retinán megjelenő foltokhoz, kontúrokhoz: 

ez a percepció alapszintjére jellemző, kétdi-

menziós vázlat. A magasabb szintre, két ill. 

három dimenzióhoz a kontúrból való felület-, 

felszínképzés vezet. Látványaik az alapokra 

emlékeztetnek, egyben a korai német abszt-

rakt geometrikus animációkra, Viking Eggeling 

Diagonális szimfóniájára, Hans Richter Ritmus 

sorozatára, Filmtanulmányára vagy Walter 

Ruttmann Fényjáték opuszaira. Mind kísérle-

tek voltak a tiszta formanyelv kialakítására, 

szemben a narratív filmmel. Szinkronban azzal, 

ahogy a képzőművészet önmaga tudományos 

vizsgálatát tette művészete tárgyává.  

A mozgó absztrakt képek ritmusa egyenér-

tékű a zenével. Kerstin Ergenzinger játékos 

interaktív installációja, „intelligens tollai” ener-

gia-mozgás, taps hatására mozognak, mint 

„macskabajusz a szélben”. A hatás megszűnté-

vel visszaállnak eredeti állapotukba. Befogad-

ják, tükrözik a változásokat. Helyzetváltozásuk 

a néző kinetikus energiájához kapcsolódik és a 

számítógépekhez, amit előbb lehet felfedezni, 

mint a tollakba bújtatott vezetéket.

Mischa Kuball
Installáció, 1995, Kunsthalle Bielefeld

Mischa Kuball
terve az A22 Galéria teréhez


