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A Műcsarnok főlépcsője mellett jobbra egy hangszóróból egy Közép-Amerikában 
őshonos madárfaj hangja hallható, Peter Strickland brit filmrendező pedig meg-
hívott vendégként beszélgetett november végén az előadóteremben.1 A kiállító-
térben installációk, amelyek reflektálnak a csöndre és a zajra, az épületre és az 
időjárásra, jelenlétüket kiterjesztik a térre, az időre és a figyelmünk, az érzékelé-
sünk egészére. Utalnak az intézmény körüli kultúrpolitikai körülményekre, melyek 
mostanra éppúgy meghatározó tulajdonságaivá váltak, mint az ablakok száma, vagy 
terek méretei. Problémás helyzet.
Az utóbbi évek politikailag motivált, a szakmai szempontokat konzekvensen figyel-
men kívül hagyó döntései következtében a helyzet ugyan már nem is nehezen 
érthető, csak épp magyarázni kell. Az ilyen szituációk problémás jellegét pedig 
épp az jelzi, hogy magyarázatra szorulnak. 

Az érzékelhető határán – Más hangok címen rendezett kiállítást a Műcsarnokban 
Rózsás Lívia (koncepció), a Műcsarnok volt munkatársa és Sőrés Zsolt, Rózsás 
által a kurátori pozícióra felkért zenész, „hangművész”.2 A kiállítás célja audionális 
világunk egy részének feltérképezése: egy meghatározott történeti vonal felraj-
zolása nélkül bemutatni olyan törekvéseket, amelyek mentén az utóbbi évtizedek 
hanginstallációs művészeti projektjei, kiállításai szerveződnek. A tárlaton látható 
művek a hang érzékelésének határán mozognak, az emberi fül számára hallható 
hangrezgések tartományának teljes spektrumát kihasználják. Az installációk leg-
többje helyspecifikus: egy-egy mű a Műcsarnok terére készült hanganyagból 
épül fel, míg mások jellegét a látogatók száma, mozgása, interakciója, az épület 
rezgése, az ablakokon át érkező fény intenzitása, vagy éppen a szél erőssége a 
Hősök terén határozza meg. Részben épp amiatt, mert a művek a minket körül-
vevő tér megtapasztalásával, értelmezésével és érzékelésével foglalkoznak, nem 

1  A kiállítás kísérőprogramjaként levetített Berberian Sound Studio (2012) című film rendezőjével és 
forgatókönyvírójával Sőrés Zsolt beszélgetett 2014. november 21-én, a Műcsarnok előadótermében. http://
www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&cm=ma&today=20141121
2  https://www.facebook.com/pages/Zsolt-S%C5%91r%C3%A9s-Ahad/128252067212784; http://
ahadmaster.blogspot.hu/

lehet figyelmen kívül hagyni a helyszínválasz-
tást. A kiállítás a 2014. március 1-e óta a Magyar 
Művészeti Akadémia nevén lévő, szeptember 
óta Szegő György által vezetett Műcsarnok 
utolsó olyan programja, mely még az átalakulást 
megelőző kiállítási tervekből maradt, illetve azok 
nyomán valósult meg. A nemzetközi és különö-
sen a magyar kiállítók névsora, a téma jelenbeli 
értelmezhetősége, sőt hiánypótló jellege, a 
(bemutatott) művek válogatásának végiggon-
dolt időbeli keretei már első ránézésre nyil-
vánvalóvá teszik, hogy nem az új irányelvek,3 a 
Nemzeti Szalonok terve és kivitelezése mellé 
sorolható Az érzékelhető határán – Más hangok. 
Második ránézésre pedig észrevehetőek azok a 
finom utalások, talán állásfoglalások, amelyek 
akár a kiállítás szervezőinek a helyzetre adott 
válaszai is lehetnek: a kiállításról szóló sajtótájé-
koztató intézményen kívüli megtartása, a művek 
kiválasztása és elhelyezése – ez utóbbira még 
visszatérek Gerardo Nolasco Magaña installá-
ciója kapcsán. Részben a hangművészeti kiállítás 
alaptulajdonságai miatt, de főként a bemutatott 
munkák révén az installációk már azzal is reflek-
tálnak a helyzetre, hogy egy sajátos hangkörnye-
zetet alakítanak ki a Műcsarnok terében. Ennek 
ellenére felmerül a kérdés, hogy nem válik-e a 

3  „Tiszta lapot kérek”. Népszabadság, 2014. szeptember 12., 
http://nol.hu/kultura/tiszta-lapot-kerek-1485817 (Hozzáférés: 
2014. november 22.)
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eszközévé arra vonatkozólag, hogy az intézmény 
vezetése a „hazai vizuális kultúra teljes spektru-
mára nyitottan”4 szervez kiállításokat. A helyszín 
másik nagy veszélye, hogy a kontextusa miatt a 
kiállított művek értelmezése átcsúszhat a poli-
tikum kizárólagos fogalmi rendszerébe, ami 
mindenképpen egy lehetséges és itt szüksé-
ges olvasat, de kizárólagosan nem lehet elégsé-
ges. A kiállítás megközelítésére részben emiatt, 
részben a viszonylag tág koncepció miatt a tár-
lat egészében való vizsgálatát, valamint egy-egy 
mű rövid leírását választottam. Bár kétségkívül, 
valóban mind jelentős munka – és így a részle-
tes bemutatásukra is nagy a kísértés –, a kiállí-
tás egyik legfőbb erénye mégis az, hogy a téma 
nagyon szerteágazó megközelítéseit ismerhetjük 
meg, így leginkább ezek felvázolására és kieme-
lésére törekszem.
A Műcsarnok 12, akusztikailag viszonylag eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező5 terében 11 ins-
talláció látható, amelyek kiegészülnek a már 
említett munkával a Műcsarnokon kívül. A tár-
lat bejárása teljesen szabad, nincs kijelölve egy 
meghatározott útvonal, ezért egy saját csopor-
tosítás alapján mutatom be a művek egy részét, 
illetve a köztük lévő technikai vagy koncepcio-
nális egyezéseket. A bejárási útvonalam a művek 
megközelíthetősége, a befogadás és az érzéke-
lés különböző lehetőségei: a részvétel, kontemp-
láció, megfigyelés és az észlelés formái alapján 
épül fel.
Az első három térben az apszis felé haladva 
Christian Skjød, Bernhard Gál és Thanos 
Chrysakis munkái különböző érzékszervek által 
észlelt információkat kötnek össze: vizuális és 
hangi elemek együtt értelmezhetőek, kapcso-
latuk vizsgálata eszerint a csoportosítás sze-
rint a művek kiindulópontja lehet. Skjød műve 
aktív interakciót igényel, míg Gál és Chrysakis 
munkái a külső hangok egymáshoz való viszo-
nyán és saját érzékelésünk megfigyelésen ala-
pul. Christian Skjød Rezonáns zavarok III. (2014) 
szonifikáció6 alapú helyspecifikus hanginstal-
lációjában, ahogy a művész több munkájában 
is, a nem nyilvánvaló, a nem hallható, a rejtett 
kiemelésével foglalkozik. A fényből, mint vizu-
ális információból hangi formát generál a három 
falon rögzített szenzor segítségével, amelyek a 
kapott jeleket a teremben felfüggesztett 200 
hangszóró egyikébe továbbítják. A szenzo-
rok a tetőszerkezeten keresztül beáramló fény 

4  http://www.mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=
hu&about=1&curmenu=301 (Hozzáférés: 2014. november 22.)
5  A terek mérete például különböző, ahogy a járófelület 
anyaga, és az üvegfelületek száma is, mindezek pedig befolyá-
solják azok akusztikai tulajdonságait. 
6  Szonifikáció: a nem verbális leképzés a hangzó tartomány-
ban; egy érzékszerv kiterjesztéseként felfogva egy másik ér-
zékszerv leképzése. Ld.: Kovács Balázs: Az érzékszervek pár-
beszéde – Az interaktív szonifikáció esztétikuma, Doktori 
disszertáció, http://kbalazs.periszkopradio.hu/dokumentumok/
phd/kbalazs-disszertacio.pdf (Hozzáférés: 2014. november 22.)

erősségérét mérik, valamint a térben tartózkodók helyzetére reagálnak: az ins-
tallációba belépők testükkel leárnyékolják a szenzorokat, ami tovább változatja, 
alakítja a mikrofonokból szóló hangokat. A térben mozgók teste, a fény és az idő 
módosulásai – a nappal-éjszaka váltakozás, a fény intenzitása, az időjárás válto-
zékonysága – teszik aurálisan igen intenzíven (200 hangszórón egyszerre szólnak a 
különböző tulajdonságú zörejek) megtapasztalhatóvá a tér és az idő elemeit, azok 
átalakulásait, a rendszert formáló lehetőségeinket. Az installáció az épületet és 
a benne mozgó egyént vizsgálja együtt: egy olyan hangteret alakít ki, melyben a 
mű terét kiterjeszti a Műcsarnok környezetére, a megtapasztalását pedig – a látás 
és a hallás érzékszervi területein keresztül szétosztja, s ugyanakkor – egymásba 
ágyazza. Finom felmérése ez a környezetnek, a változónak és az ismétlődésnek, 
a múlt visszaforgatásának, valamint az aktív és passzív interakciónak. Mind kon-
cepcionálisan, mind érzékileg erős kezdése a kiállításnak.
Bernhard Gál Alsógál (2014) című multidimenziós installációja szintén több érzék-
szervi impulzust összekötő referenciahálót alkot, bár más megközelítésmóddal 
és technikával foglalkozik a témával, mint Skjød. Itt nem a környezet felméréséről 
van szó, hanem a hétköznapi tapasztalataink, valamint az ezzel kapcsolatban lévő 
emlékek és szimbólumok újraértelmezéséről, illetve rejtett rétegeinek alapos 
kutatásáról. A térbe belépve elsőként az installáció az otthonédesotthonok című 
sorozathoz kapcsolódó „rétegét” halljuk, mely egy otthoni környezetben felvett 
(field recording alapú) hangkörnyezet. A térkoreográfia második eleme az álmos 
madár: a mitologikus lény szintetikusan kikevert hangja a padlórács alá süllyesz-
tett hangszórókból hallatszik. A cím az installációnak ebben a szakaszában válik 
érthetővé: a művész nevét beépítő játékos címadás – Alsógál – Alsógalla tele-
pülésére utal, amely mellett az 1907-ben felavatott monumentális turulmadár áll.  
A mű harmadik része (zhu shui) naponta használt tárgyak hangját teszi hallhatóvá a 
helyszínen: három teafőző jelzi időről időre a víz felforrását. A különböző érzetmi-
nőségeket, emlékeket előhívó hangkörnyezetek egy térbe ágyazása révén különös 
tér- és időbeli dimenzió alakul ki. Ebben a megidézett szimbólum és a hétközna-
pok hangjai egymás mellé rendelve késztetik a térbe lépőt az alapos megfigye-
lésre: a múlat, a mítoszt a valós emlékképekkel való összevetésre.
A tárlat a kiállított műveken keresztül semmiféle történeti vonal felvázolására nem 
törekszik, azonban a tudástermelés és a művek kontextualizálása – a hangművé-
szet fogalmi rendszerébe tartozó más művek bemutatása által – nyilvánvalóan 
fontos célja. A témában az ismeretek bővítését szolgálja az alapos kutatáson és 
szisztematikus gyűjtésen alapuló zenetár (többek között a sound art történelmi 
előzményei, a repetitív, az improvizatív, vagy az elektroakusztikus zene egyes 
művei és a kiállító művészek egyéb munkáit hallhatóak). A kapcsolódó programok 
kiemelkedően magas száma a további kontextualizálást és a társművészetekkel 
való összekapcsolódását célozzák, bár kérdéses, hogy mennyire lépi túl a befo-
gadhatóság határát, és távolít el az egy estére szervezett három hangművészeti 
film (John Grzinich, Jason Lescalleet, Otomo Yoshihide műveinek) vetítése.

Az érzékelhető 
határán – Más 

hangok, Műcsarnok, 
Budapest, 2014. 

október 17., 
Megnyitó 

©  Fotó: Kővágó 
Nagy Imre
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Az interpretációs térből két továbblépési lehetőség mutatkozik, amely egyben 
ki is rajzolja a csoportosításom két másik irányát. Carsten Stabenow, a Binaura 
csoport, Arturas Bumšteinas, Blazsek András és Nagy Gergő munkái az aktív 
interakció és az érzékszervek általi tapasztalatra való, irányított reflexió nyomán 
köthetőek össze. Jon Rose – Jozef Cseres, Hans W. Koch és Várnai Gyula 
műveinél ezzel szemben inkább hangsúlyosabb, hogy egy vizsgált fogalom (mint 
például a véletlen, vagy a kvintkör), egy jelenség, vagy egy gondolkodási struktúra 
van a befogadás és az értelmezés központjába állítva.
Stabenow Tengely (2013–2014) című helyspecifikus installációja, a tárlat talán 
egyik legkiemelkedőbb műve, szintén az épület saját hangkörnyezetével foglal-
kozik, ugyanakkor itt nem része a műnek hangbejátszás, vagy a Műcsarnok külső 
környezetében felvett hangok. A térben függőlegesen egy zongorahúr van kife-
szítve, amely a tetőszerkezetben elhelyezett mozgásérzékelő szenzorokkal van 
összekötve. Az ezekbe érkező rezonanciát – tehát a húr által keltett rezgések-
ből származó jelet – a teremben végigvezetett kábelen keresztül a padló alatt 
elhelyezett transducer összegzi és erősíti fel. A műnek, bár a működési elve más, 
fontos referenciális alapja Alvin Lucier amerikai zeneszerző és experimentális 
zenész 1977-es, Zene hosszú vékony húrra című műve. Stabenow másik inspirá-
ciós forrása az aeol-, vagy szélhárfa, amely a szélmozgás által megszólaló hangszer.  
Az installáció helyspecifikusságának több rétege is lehet, ha a térben a minden 
apró rezdülést érzékelő monumentális húr a Műcsarnok „Marszüász bőrének” 
tűnik. Marszüász a görög mitológia művésze, aki Athéné auloszán játszva azt hitte 
kihívója és legyőzője lehet Apollónnak egy (hang)versenyben. A győzelem után 
az isten megnyúzta és bőrét egy fára akasztotta, melyen a szél minden rezdülése 
különböző hangokon szólva válik zenévé. Egy méltatlan helyzetben lévő, megalá-
zott hangszer hangjai ezek. 
Nagy Gergő Cycle of Two (2012–2014) című nyolccsatornás installációja az interak-
tív hangkörnyezet és a befogadó ebben való jelenlétét vizsgálja. A térben elhelye-
zett nyolc hangszóróból szintetikusan kikevert és field recording során létrehozott 
hangok hallatszanak, amelyeket a hozzájuk rendelt szenzoros mezőkben történő 

mozogás módosít. A térben – a modulálható hang-
sávok segítségével – a belépő így az őt körülvevő 
hangteret maga építi, a jelenléte határozza meg 
a mű formáját. Nagy Gergő szerepe leginkább a 
John Cagehez köthető „keretező és megfigye-
lői pozíció”,7 amennyiben egy, a vizualitás teljes 

7  Perczel Júlia: Konceptuális érzékenység , Balkon, 2013/
7, 8., 35.

Binaura csoport  
Nagy Ágoston és 

Samu Bence
Alpha (2011), 

interaktív 
audiovizuális 

installáció
© Fotó:  

Rosta József

Várnai Gyula
A gondolat formája, 2001, nyolccsatornás hanginstalláció © Fotó: Rosta József
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„A testünket felépítő atomok valaha csillagok voltak, de tagadhatatlan, hogy sok 
minden elvész, ha az egész világot néhány sornyi vagy oldalnyi kottapapíron akar-
juk felvázolni. Mi egy kottafej a Naphoz képest vagy egy dallamvonal, ha galaxisok 
spiráljaihoz mérjük. A való világnak a modellje, amelyet ilyen módon építünk fel 
a zenében soha nem lesz kielégítő, épp csak egy parányi kápolna a hegyekben.”1 

A 180-as Csoport tevékenységét is éppen olyan nehéz elválasztani a közegétől, 
ahogyan a zenét felépítő hangokat a megszólalás előtti fázisoktól, vagy a hegy 
tetején épült kápolnát a széles világtól. Az 1979-től 1990-ig működő független 
kortárs zenei műhely műveiben benne rejlik az egész neoavantgárd életérzése 

– tágabban értelmezve pedig –, egy egész korszak szabadságvágyának lenyo-
mata. A zenekar létrejöttének 35. évfordulóján, néhány óra erejéig újra részesei 
lehettünk az időszak egyik meghatározó zenei élményének, amely megközelítés-
módjával – a zene, mint esemény műfajok-közti meghatározásával – a mai napig 
jelenvaló és aktuális. 
Az este Kroó György hangfelvétel formájában elhangzó kritikájával indult.2  
A korszak egyik meghatározó zenetudósának véleménye szerint a 180-as Csoport 
tevékenysége, bár valóban a lehető legszakmaiabb, de semmi esetre sem talál-
hatja meg valós közegét a Zeneakadémia falai között. Ahogyan hamarosan látni 
fogjuk ez soha nem is volt célja az együttesnek.
A Csoport múltja 1971-ig, a klasszikus és free jazz, valamint a kelet-európai népzene 
elegyét ötvöző Szemző-kvartett megalakulásáig nyúlik vissza. A négy zenészből 
álló formáció ekkor – saját elmondása szerint – improvizatív kamarazenét játszott. 

1 Idézet egy 1986-os, a Szkénében rendezett esemény meghívójáról. Artpool Művészetkutató Központ, 
Körmendy Ferenc gyűjteménye. Fellépők voltak: Kis Zenei Stúdió, 180-as Csoport, Gayan Utteyak Mandal, 
Új Zenei Stúdió.
2 A szöveg Kroó Györgynek, a Bartók Rádió Új Zenei Újság című műsorában elhangzó kritikájának rész-
lete volt. 

hiányával rendelkező, a személye által alakít-
ható hangteret kínál a látogatónak. A résztvevő 
mozgása és jelenléte a hangi észlelés feldolgo-
zása során válik tudatossá: a testnek egy a han-
gok által érzékelt kiterjesztett tere ez, melyben a 
cselekvésnek minden formája – a mozgás és nem 
mozgás is – a rendszer felépítését mozdítják elő.
Várnai Gyula nyolccsatornás hanginstallációja, 
A gondolat formája (2001) az észlelés és az 
érzékelés közti különbséget teszi láthatóvá. Egy 
mozgásforma rekonstrukciója, mivel egy virtu-
ális, a valóságos térben nem létező nyílvessző 
útját követhetjük végig a kilövés pendülésé-
től a becsapódás pillanatáig. Az egymás mellé, 
sorban felfüggesztett hangszórókon keresztül – 
melyek így egy ház formáját adják – a nyílvesz-
sző suhanásának, míg a céltáblát helyettesítő 
hangszóróból a becsapódás hangja hallható.  
A virtuális cselekmény és a valós tér fonódik 
össze az installációban, így hozva létre egy a 
hibrid közeget. Várnai célja a „gondolkodás 
mikéntjének”8 a megmutatása, egy gondolko-
zási rendszer leképzése, amelyben a hang sze-
repe nem a környezet változásainak regisztrálása, 
hanem egy folyamat magasabb szintű kódolása, 
észlelése, értelmezése.
Az érzékelhető határán – Más hangok kiállítás 
egyik legfontosabb érdeme, hogy a kurátorok 
nagyon alaposan, de egy széles spektrumról 
válogatva mutatnak be igazán különböző műve-
ket. Mivel a koncepció elég tág, a műveket 
csoportosító kohézió pedig nincs jelezve, 
így valóban sokféleképp összerendezhetők. 
Végighaladhatunk a kiállításon azt vizsgálva, 
hogy mennyire kívánja a befogadó aktivitását a 
mű (Binaura csoport, vagy Nagy Gergő munkája), 
milyen érzékeket köt össze egymással (Chrysakis, 
Skjød), vagy aszerint, hogy milyen mítoszt (Gál, 
Jon Rose – Josef Cseres), esetleg fogalmi rend-
szert (Várnai Gyula) kísérel meg felidézni, illetve 
létrehozni. A Binaura (Nagy Ágoston és Samu 
Bence) Alpha (2011) című munkájának gondolati 
alapeleme, amely szerint, ha elkezdünk tanulmá-
nyozni valamit, úgy már megfigyelésünk révén a 
részeivé válunk a rendszernek, az egész kiállításra 
kivetíthető. Amint elkezdjük végigjárni a tárlatot, 
annak rögtön aktív részévé, alakítójává válhatunk. 
Minden rendszer nehezen megközelíthető, de 
ezt a mostanit, ami ráadásul annyi bejárási útvo-
nalat kínál fel, ha félszegen is, de talán a legérde-
mesebb a Műcsarnok jobb oldali ablaksora alatt, 
Gerardo Nolasco Magaña művénél (A szim-
bolikus erőszak édes suttogása, 2014) kezdeni, 
ahol quetzal madár hangja hallható, mely a kurá-
torok megfogalmazása szerint „a behódolásra és 
az engedelmességre hívó édes szót helyettesítő” 
metonímia.

8  Várnai Gyulával beszélget Szipőcs Krisztina: „Kis hozzányú-
lással gondoltam valami nagyot csinálni” Balkon, 2002/ 7,8., 
18-23.

*  A Zeneakadémán 2014. október 13-án elhangzó művek: Márta István: 24. lecke – Karácsony napja |  
Faragó Béla: A pók halála – Sírfelirat | Szemző Tibor: Koponyaalapi törés | szünet | Melis László: 
Maldoror énekei | Frederic Rzewski: Coming Together – Attica
A 180-as Csoport tagjai voltak: Melis László, Márta István, Szemző Tibor, Faragó Béla, Forgács Péter, Gőz 
László, Soós András, Tihanyi Gellért, Kovács Ferenc, Kálnai János, Körmendy Ferenc, Posvanecz Éva, 
Schnierer Klára, Simon Ferenc, Székely Kinga, Tóth Tamás, Vörös D. László 
A Zeneakadémia Nagytermében 2014. október 13-án a következő zenészek tolmácsolásában hallhattuk 
a műveket:
Lukin Zsuzsa, Fodor Ildikó (ének) | Winkler Orsolya, Rácz József (hegedű) | Melis Márta (brácsa) | Déri 
György (cselló) | Lukácsházy István (nagybőgő) | Bán Máté (fuvola) | Káli–Fonyódi Fruzsina (oboa) | Klenyán 
Csaba (klarinét) | Lakatos György (fagott) | Horváth Bence (trombita) | Sütő András (harsona) | Fábry  
Boglárka, Hlaszny Ádám (ütőhangszerek) | Oravecz György, Szakács István (zongora) | Fónay Tibor (basz-
szusgitár) | Sándor János és Népi Zenekara.


