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EX HUNGARIA LUX – EGY FÉNYMUTATVÁNYOS ÉRZETKÉPEI ELÉ
Bizonyos Michel Taipé, a párizsi művészetkritikus használta először az art informel kifejezést, amely mára a második világháborút követő
évtized absztrakt festészeti törekvéseit összefoglaló hívószó lett. A világégéstől megtépázott, ám azt túlélt festőnemzedék, vagyis a
formátlanság művészei számára a kép természetesen terápia és szabadságigényük megélésének színtere is egyszersmind. A vászon:
vívódásaikat felfogó membrán, az agyukban kattogó gépfegyver céltáblája, heves szívverésüket visszhangzó felület, afféle megkésett
harctéri érvágás. Kijutási kísérlet az embertelenből. Menekülés és útkeresés. A belső, lelki vívódásra, szorongásra keresett gyógyír.
Ecsetjük – majd később, ahogy látni fogjuk –, a videoszalag és a nyomtató is újra világra köpi azt a világtól örökölt, beégő és bensőjükbe
rágott félszet, remegést.
Lux Antal – noha művészeti felmenői között előszeretettel említ avangarde atyákat is – érzésem szerint az informel-ekhez igen
hasonló lelki startpozícióból indult. Számára 1956 októbere a primer, a minden továbbit meghatározó élmény. „(K)ézigránát, golyószóró
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EX HUNGARIA LUX – BEFORE THE FEELING PICTURES OF A LIGHT PERFORMANCER
An art critic from Paris, Michel Taipé used art formel for the first time, but now this means the whole abstract painting pursuits after
the Second World War. That painter generation who were manhandled but survived the World War, the artists of deformity found the
picture as a therapy and scene to experience their demand for freedom. The canvas: membrane to capture their doubtfulness, the
target of in their brain ticking machine guns, surface echoing their heavy heart beats, a sort of battlefield phlebotomy. Attempt to
leave cruel. Escape and search. It is a remedy for the inner, spiritual anxiety and doubtfulness. Their brushes – and as we will see it
later – the video tape and the printer will spit to the world their fear and trembling burnt in their inwards.
Antal Lux – although he likes to mention avantgardists as his artistic ancestors – according to my feelings, he started from a very
similar spiritual position as the informels. October 1956 was an elemental, determining experience for him. ’Hand grenades, machine
guns and optimism ’- as in an essay he recalls the days of the revolution. Blasting of cannon, smoke of gunpowder, sound of tanks

és optimizmus” – ahogy egy dolgozatában visszaemlékszik a forradalom napjaira. Ágyúdörgés, lőporfüst, tankok és Molotov-koktélok
zaja hallatszott akkor a Mecsek lejtőin. Szörnyképek és feszültség. És aztán a menekülés. Melynek részeként a megtapasztalt vizuális
és hallható, figurális és mértani, az a rettenetes, elbeszélhetetlen ingertenger előbb belső, lelki valósággá finomodik, majd művekké
kristályosodik. Az őrület minden apró vonása, zenéje, drámája kitapintható a vásznakon, grafikákon és mozgóképeken. Lux műveiben
afféle szintézise valósul meg a tengerentúlon elterjedt absztrakt expresszionizmus heroikus, dühös, küzdelmes alkotói attitűdjének és a
párizsi lírai absztrakció finomabb ecsetkezelésének.
“Az örömtől eltorzult arcok mindmáig elkísérték.” – vallja Lux a Memorabilien című, közel ötven év távlatából, 2002-ben készített
videójában. A kollázs-videó azt idézi fel, ahogy Pécs felől jöttek a szovjet tankok, jöttek, hogy elnyomják a magyar népet, az országot,
de a szabadságharc eufóriáját nem nyomhatták el. A golyózápor halálfélelmében, a gránátok recsegésétől megsüketülve az alkotó
már saját sírfeliratát vizionálja. Hogy aztán e markáns, kitörölhetetlen lelki nyomból, ebből a fennkölt feszültségből, puskaporszagból
egész, szerves életmű épüljön fel. Akárcsak a Memorabilien, 2002-ben készült el a Hallucináció című videó gépzenére komponált, cikázó
forradalom-technoja is. Fényképek, archív felvételek és effektek vibráló, gyors, kakofón kollázsa. Puskalövés- és lánctalp-szimfónia. Az
átláthatatlan, kimondhatatlan rettenetben elvesző ember érzését felidéző vízió.
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and Molotov-cocktails came from the slopes of the Mecsek. Monster images and tension. And than the escape where the experienced
visual and audible, figural and geometrical, terrible and unspeakable flood of stimuli are refined first into spiritual, inner reality and than
crystallized in works. All small features, music, dramatic of the madness are palpable on the canvases, graphics and in the movies. In Lux’s
works there is a synthesis between the heroic, angry, struggling, creative attitude of the abstract expressionism and the finer brushwork
of the lyrical abstraction from Paris.
’He was accompanied by the faces contorted with joy’ – says Lux in his video Memorabilien in 2002, almost fifty years later. This video
collage recalls as the soviet tanks were coming from Pécs to oppress the Hungarians, the country, but they could not oppress the
euphoria of the revolution. In fear of death, deafened of crackling grenades already visions the artist his epitaph and then from this strong,
spiritual imprint, from this lofty tension come into being a whole, elemental lifework. As the Memorabilien, the Hallucination was made
also in 2002, a video composed on revolution-techno music, a fast moving, flickering, cacophonous collage of photos, archive recordings
and effects. Gun shot and tracklayer symphony. A vision, which recalls a lost person’s feelings.
Recalls memories, preserves feelings. From the direction of the revolutionary photos, news’ highlights, radio spots and newspaper headlines
he nears with uncertain steps to the direction of the personal escape story, the Escape, a smoky-fractured protomovie, produced in

Emléket idéz, érzést konzervál, a forradalmi fotók, híradórészletek, rádióbejátszások és újság-szalagcímek felől a bizonytalan léptek és
géppuskaropogás övezte személyes meneküléstörténet irányába közelítő, 1983-ban készített Menekülés című füstös-roncsolt protomozi is.
Közben a tűrőképesség határait kutatja. A toleranciáról és a kitörési pontról beszél. (2006-ban azonos című olajfestményén is a kitörést, a
tájékozódás nehézségeit, az összesűrűsödött, konkáv teret jeleníti meg a művész.) Lux művészetében kulcsszó a tűrés, a határmezsgye.
Kitörési pontként pedig éppen a művészeti tevékenység kínálkozik számára. Életműve, műfajtól függetlenül azonos értékekkel bír,
kifejezésmódja egységes. A téma – vagyis az élmény, az érzet – az úr, a technika, a megvalósítás módja, szolga csak.
Megállapításunk igazolására az ágbogas életmű számtalan példát kínál. Ráadásul nemcsak tematikai koccanások, műfaji nyersfordítások
ezek, hanem egymással kölcsönhatásban működő, egymásra felelgető, továbbkomponált, újrafogalmazott kérdésfelvetések is. A Menekülés
című videóban megismert helyzet a 2006-ban készített Tűrőképesség című alkotásban alakul képpé. Történik természetesen egyfajta
műfaji konvertálás, megmarad azonban a félreérthetetlen megfeleltethetőség. Jelen esetben a képre festett részlet („A tűrőképesség
határa minden ember sajátja. Az e határt túllépő kihívás komoly lélektani zavar okozója lehet.”) az a vízjel, ami segíti az azonosítást.
Hiszen a szöveg szóról szóra elhangzik a majd’ negyedszázaddal korábbi filmen is. A képen elszórtan megjelenített repeszszerű, intenzív
mintázatok, mintha egy soha ki nem hűlő emlék lelki hőtérképet rajzolnának ki. Akárha a felfokozott érzelmeket konzerválnák.

Nyomok IV.

Tűrőképesség

Az ostrom

1983. Meanwhile he explores the limit of tolerance. He speaks about tolerance and outbreak point. (The artists also portraits on the same titled
oil painting the outbreak, the difficulties of orientation and the thicken, concave space.) The tolerance and boundary are key words in Lux’s
art. An outbreak point offers the art activity for him. His life work has the same value without reference to any genre, his terms are unified. The
theme – so the experience, the feeling, - is the lord, the technique and the method of materialisation are only servants.
His diverse life work offers many examples to find proof of our statement. These are not only technical bumps and rough translation of genres,
but interacted, more composed, redefined questionings as well. In the video Escape recognized situation turns into image in the work called
Tolerance, produced in 2006. A sort of conversion of genres appears, however remains the unmistakable compatibility. In this case, a detail, a
watermark painted on picture, which helps to identify. (’The limit of tolerance is their own by all people. The challenge to overstep this limit
can cause serious psychological confusion.’) This text was also heard word-by-word in the movie, almost 25 years earlier. On the picture were
visualized sparsely an intensive, fragmention-like pattern as it would draw a never cooling spiritual thermography. As if the intensified emotions
would be preserved.
The dialogue between genres is easily detectable by the video Transigenz (1983) and the oil painting The siege (2006) as well. The simple,
found and well known pictures of the movie are exploring eventually the ordering of forms. Two piles of iron mounts on the table top

A műfajok közti párbeszéd könnyen kimutatható a Transigenz (1983) című videó és Az ostrom (2006) című olajkép között is. A film
egyszerű, ismert, talált képei voltaképpen a formákba rendeződést vizsgálják. A felülről kamerázott asztallapon két kupac vasreszelék
– mintha riadt sündisznók, vagy falanxba állt hadcsapatok lennének – perdül táncra. De hiszen pontosan ezt rögzítik a festmények és
grafikák is. Az ostrom felső perspektívájának olyan a hangulata, mintha egy kémrepülő készítene pillanatképet a harctér megfagyasztott
csapatmozgásairól. Akár az 1983-ban elkészített videó pillanatképe is lehetne. A legújabb kor befogadójának eszébe juttatja továbbá a
szintúgy felülről szemlélhető stratégiai komputerjátékok nézetét. Nem utolsósorban pedig a művész ötvenhatos emlékét is.
Hasonlóan a Dömör-kapu, Pécs című munkájához. Érzünk ezen a forradalmi témájú képen valami elementáris, monumentum állító,
emlékező és emlékeztető szándékot. Valami naiv, ősi erőt. Mint egy felkapart barlangrajz, vagy egy késsel karcolt itt jártam szignó. És
még tovább. A Mecsek (2006) egyaránt tűnhet kőkorszaki turistaútvonal-jelzőnek, valamint vérrel fújt és vérző kézzel összetapicskolt
stencilnek. Találkozik benne az ősember és a legújabb kori urbánus művész egyszerű, intenzív, primer jelhagyási vágya. Csakhogy nem
tisztán helyet jelenít meg, hanem jelentéstartalommal, érzelmi többlettel bíró, időbe és emlékezetbe mártott helyszínt, és az ahhoz
kapcsolható ezerszer újra átélt érzést ragadja meg.
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recorded from above – as they would be hedgehogs or soldiers set in phalanx formation – get dancing and the paintings and
graphics visualize the same thing as well. The upper perspective of The siege has the atmosphere like a spy airplane would take
snapshots of frozen movements on the battle field. It could be also a snapshot from the video produced in 1983. It reminds the
modern receiver about the upper view of a strategic computer game and last but not at least the artist’s memories of the Revolution
1956.
It is similar to his art work, Dömör gate, Pécs. On this revolutionary picture can be felt something elemental, monumental, reminiscent
and reminder intention, some naive, ancient power. This is like a scraped cave drawing or a knife scratched ’I was here’ sign and
so on. The Mecsek (2006) can be seen as a paleolithic trialblazing as well as a stencil touched with bleeding hands. In this work
meets the simple, intensive, primary need of the Neanderthal and the modern, urban artist to leave a sign. But this visualizes not
only a place, but a scene filled with meaning and emotional excess, dipped into time and remembrance and catches a related,
thousand time released feeling.
Antal Lux’s art has been permeated by the avant-garde -impulse or as László Fábian has formulated in one of his appreciations:
by the palpable fear of the academism. Lux escaped to Germany after the Revolution 1956. He studied fine arts in Stuttgart In his

Lux Antal művészetét kezdettől átjárja az avantgarde-hevület, vagy ahogy Fábián László egyik méltatásában fogalmaz: az
akadémizmustól való, tapintható félelem. Lux a forradalmat követően Németországba menekült. Stuttgartban végzett képzőművészeti
főiskolát. Művészetében zsigeri erő rejlik, indulat, intenzitás járja át úgy vásznait, mint grafikáit és videóit is. Alkotásaira szúrós, karcos,
repeszszerű formavilág és intenzív színhasználat jellemző, de meghatározó elemek a játékos fröccsenések, elfolyások is. A masszív
és a likvid játéka állandó feszültségforrást, izzást teremt a vásznain. Monitorzászló (1980) című festményén keretekből kitörni vágyó
szabálytalan formákat – kifröccsenő kékeket, füstbarnákat, égett feketéket – látunk. Szenvedéllyel túlfestett vázlatokat. A formák intenzív
izommunka árán lépik túl a kereteiket. Mintha pajkos kísértetek borogatták volna fel a festékes tubusokat, Lux a vázlat képkeretein túlra
játssza a színeket.
Munkái között találunk égből tekintő tájleírást, virtuális földmérést (Alaprajz, 2008) és balsejtelemmel bolondított, a naiv festészet
vonásait idéző elektrográfiákat (Alpesi ház, 2008). Alkotásain egyszerre vannak jelen forrongó színek, indulatos ecsetvonások és finom
sörtenüanszok (Berni csoda, 2008), melyek mégis feszes harmóniává alakulnak, mintha üzenetté összeálló jelfoszlányok volnának egy
összefirkált házfalon. Máskor úgy érezzük, mintha egy primitív balta sújtott volna a vászonra (Diptychon, 2008). Nyomok mindenfelé,
középütt sajgó csend, de érezni még a vérgőzt. Intenzív, kifejező, húsbavágó, mintha egy őskori áldozat avantgarde hommage-a lenne.
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art is hidden an elemental power. His graphics, paintings and videos are permeated by intensity. Prickly, scratchy, fragmental design
and intensive use of colors are characteristic for his art, but key elements are the playful splashes and effluences as well. The play of
massive and liquid creates a constant tension, incandescence on his canvases. On his painting Monitor flag (1980) can be seen irregular
shapes, with passion overpainted scetches – outflowing blues, smokey browns, burned blacks. These shapes overstep their frames at
the cost of intensive muscle work. As if playful ghosts would have rolled over the paint tubes, Lux plays the colors beyond the scetch’s
frames.
Among his works can be found landscape, virtual survey (Plan, 2008) and electrography feauterd with naiv painting elements and fooled
with presentiment (Alpine house, 2008). In his works are present the burning colors, impulsive brushwork and brustnuances at the same
time (Miracle in Bern, 2008) and even they become tight harmony, as they would be sign shreds on the scribbeled wall. Another time
can be felt as a primitive axe would have hit the canvas. (Dyptichon, 2008) Marks everywhere, in the middle aching silent, but still can
be felt the smell of blood. Intensive, expressive, as it would be an avant-garde homage of a pre-historical victim. On the painting NTTO
(2005) numbers and letters are mixed with in shapes curved colors. Perhaps they are hunted wilds, sacrificial signs on a collective cave
drawing-topography. It is on halfway between the ancient cultic representation and the urban folk art, the graffiti culture.

Az NTTO (2005) című alkotáson számok és betűk keverednek a formákká görbülő színek közé. Elejtett vadak talán, áldozati jelek egy
kollektív barlangrajz-topográfián. Félúton vagyunk az ősi kultikus ábrázolás és a nagyvárosi népművészet, a graffitikultúra között.
A Tornádó (2005) és a Cunami (2008) rendezett és rendezetlen viszonyát, a természet erejét, a bekukkantó káosz mutatja be, a 2009-ben
készített kollázs, a Ruhr-akna pedig a földalatti világ tiszta egyszerűségét komor humorral szembesíti a felszín vizuális hordalékával.
De ne feledkezzünk meg a legújabb, érzetdigitalizáló sorozatokról sem. A 2009-es Adrenalin-széria kiáltások, fájdalmak, hasogatások,
gyorsuló szívritmus megjelenítője. Szétpattanó feszültségé. Befogadója, – s ha jól sejtem, az alkotó is – egyszerre érez tompaságot
és lüktetést. Gyulladt színek, mozgásból elemelt mozgalmas pillanatképek festik le a felfokozottság állapotot, mely után mintha
golyónyomok horpasztotta sebek maradnának vissza. A 2010-ben készült STROKE-sorozat képein úgy érezzük, az alkotó idegvégződéseit,
recehártyáját helyezte a képalkotó-program lapjára. Színes (agyi?) algoritmusokat látunk, de mintha vírus támadta volna meg a háttértárat,
karc a bakelitet. Porszem került a harmóniába, zaj a zenébe.
Alaktalan zaj a zenében. Ezt jeleníti meg, mint valami a mozgó agytérképbe fecskendezett, hullámzó kontrasztanyag az Adrenalin című
videó. Amit látunk, lüktető ingerekkel hangosított hallucinogén hippi-klip, CT-képkollázs, virtuális nyirok, érzetköltészet. Videóvers. A
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The power of nature, the ordered and disordered relation between the Tornado (2005) and the Tsunami (2008) are shown by the
looking in chaos. The Ruhr-tunnel, a collage produced in 2009, confronts with grim humor the simplicity of the underground world
with visual silt of the surface. Do not forget the newest, feeling digitizer series. The Adrenaline-series of 2009 is the re-presenter of
shout, pain, sapling, accelerated heart rate and explosive tension. The receiver, - and as I think the artist as well – feels pulsation and
bluntness at the same time. Inflamed colors, motion animated snapshots portraits the over-excitement following which would have
been backward gun shot wounds. On the pictures of the STROKE-series from 2010 can be felt that the artist has placed his nerve
endings, retina on the page of the image maker program. There can be seen colorful (cerebral?) algorithms, as if virus would have
attacked the winchester, scratch the bakelite. Dustmote has got into the harmony, noise into the music.
It is unshaped noise in the music. This can be seen in the video Adrenalin as an into a moving brain-map spouted, waving contrast
agent. What we can see is a hallucinogenic hippy-clip, CT image collage, virtual lymph, feeling poetry turned up with pulsating
stimuli. Videopoem. In the STROKE the pleasant motives of the fine light organ are changed by disturbing twitching and
unpleasant lights. With this changed frequency perishes the harmony. In the videos are appearing and moving the oil paintings and
graphics of the artist as well. They are called to dance by the film rhythm.

STROKE-ban a finom fényorgona kellemes motívumait egyre zavaróbb rángatózás és kellemetlen fények váltják fel. A megváltozott
frekvenciával a harmónia is odavész. A videókban feltűnnek és megmozdulnak a művész olajfestményei és grafikái is. Táncba hívja
őket a filmritmus.
A mozgást és az időt, mint művészetének új dimenzióját Lux, saját bevallása szerint 1980-ban fedezte fel. A történet szerint az út menti,
rendbe ültetett fák által kirajzolt ornamentika keltette fel az érdeklődését. Ihletői között találjuk Hans Richter géppuskahangra idomított
geometrikus alakzatait. Richter etűdjeit egyébiránt az optikus zene első kísérleteinek számítanak. Filmjeit a tükrözések, tükröztetések
és a párhuzamosok uralják. Akárcsak Lux 1981-es Sequencia című első videóját, ami nemcsak a szimmetria iránti vonzódása által,
de vizualitásában is a húszas évek technológiájára reflektál. A film: ritmus, vallották a dadaisták. És vallja velük Lux Antal is. Viking
Eggeling fénnyel karcolt párhuzamosai – melyek azért közeli rokonságban állnak Moholy-Nagy fénykísérleteivel is – kétségtelenül
inspirálták Lux műveit. Oskar Fischinger némelyik filmje pedig igen közeli rokona például a STROKE-nak, és az Adrenalin-nak. Akárcsak
Schwertfeger és Schlemmer zongorára hangolt finom formái.
Lux szerteágazó videóművészetét legalább olyan nehéz volna rendszerezni, mint elválasztani a képzőművészeti tevékenységétől. Ritmika
és szimmetria. Aszimmetria és kakofónia. Talán így keríthetjük körül ezt a zabolátlan, az idő és mozgás kérdéseivel bajlódó olykor
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The motion and time as a new dimension of Lux’s art was discovered in 1980 by his own admission. As the story says his attention was
caught by the outstanding ornaments of the trees planted along the wayside. He has found inspiration in Hans Richter’s geometrical
shapes trained with machine gun sound. The studies of Richter count as first experiment of the optician music. In his videos are
dominating reflections and parallels as in Lux’s first video ’Sequence’ from 1981 which reflects in visuality and affinity for symmetry
on the technology of the ’20s. The film: rhythm, as confessed the Dadaists and Antal Lux as well. The light scratched parallels of
Viking Eggeling – which are in close relationship with the light experiments of Moholy-Nagy – have inspired apparently Lux’s works.
Some movies from Oskar Fischinger are close relatives of the STROKE or the Adrenalin for example, just as Schwertfeger’s and
Schlemmer’s fine shapes for piano.
Lux’s diverse video art would be as difficult to systematize as to separate from fine arts activities. Rhythm and symmetry. Asymmetry
and cacophony. Perhaps so could be defined the corpus struggling with the question of time and motion, sometimes dark, sometimes
humorous, often self-reflexive, but never self-repetitive. Just few examples will be mentioned to illustrate his diversity. The Choreomania
from 1982 where animated thumbtacks are dancing to Hungarian violin music is a personal Schwertfeger-homage such as the Piano lesson

sötét, máskor humoros, gyakran önreflektív, de sosem önismétlő korpuszt. Változatosságának érzékeltetésére csupán néhány példát
említünk. Az 1982-ben készített, animált rajzszögeket magyaros hegedűszóra táncoltató Koreománia személyes Schwertfeger-hommage,
akár a nagy elődök nyomán járó Zongoraóra (1989), és az egymásba csavarodó csavarokat bemutató Kollision (2001). A Lélekvándorlás
című 1983-as videóban Lux minimalista rajzi eszközökkel alakít át arcvonásokat. Úgy érezzük, kontinensek szupergyorsított mozgását,
időjárási fronttérképeket látunk. Közben boszorkányos zene szól. Talán a lelkek súgnak össze a légben, míg új testet találnak. A Hipnózis
(1993) álmosító, lassan kerekedő, vibráló csigavonal, a pX komputer balladája (2000) fanyar humorral mutatja be a minket körbevevő
virtuális világot. A Félelem a repüléstől (1997) bárányfelhők közül letekintő hang- és képkollázs. Jellemző rá – akár a grafikákra és
olajfestményekre – a felülnézeti térképszerűség és, mint a képek esetében is, a terápiás céllal tematizált probléma megjelenítése.
Az Ex Hungaria Lux (2004) Kodály zenéjére komponált fénytávirat az éjszakai Budapestről. Óralapok, neonfény csíkok. Hosszanti
egyenesek, harántok és szabálytalan formák lüktetnek benne. Gyorséttermi reklámok és autó-szembogarak. Az embereket pedig – mintha
hőtávcsövet szereltek volna a kamerára – vörös fénykontúrjuk rajzolja körbe.
E rövid dolgozat arra természetesen nem vállalkozhatott, hogy teljességében tekintse át Lux Antal képzőművészeti és videóművészeti
tevékenységét. A korpuszból kiemelt egynéhány fragmentummal arra kívánt csak rávilágítani, mennyire szerteágazó, sokszínű, mégis

Zongoraóra

Hipnózis

A pX komputer balladája

(1989) following the great ancestors’ footprints and the Collision (2011) presenting screws twisting into each other. In the video Soul
transmigration from 1983 Lux transforms human profiles with minimalist drawing tools. It feels like we would see superfast moving continents
or weather forecast image while spooky music plays. Perhaps the souls whisper in the air until they can find new body. The Hypnosis (1993) is
a sleepy, slow moving, flickering spiral, the Ballad of pX computer (2000) represents with grim humor the virtual world around us. The Fear of
flight (1997) is a sound and image collage looking down from the clouds. This map-like top view is typical of him – as of his graphics and oil
paintings – and of his pictures representing the themed problem with therapeutic purpose.
The Ex Hungaria Lux (2004) is for Kodály’s music composed light telegram from Budapest by night. Clock dials, neon light stripes, lengthwise
lines, athwart and unshaped forms are pulsating in it. Advertisements of fast food restaurants and car-pupils. The people are outlined with red
light contour – as an infra-red telescope would have been mounted on the camera.
In this brief essay could not be reviewed the whole fine art and video art activities of Antal Lux. These fragments emphasized from the corpus
tried to reveal how diverse but still unified his art work is. Lux’s honest, brave personal mythology woven from memories and nightmares

milyen egységes ez a művészet. Lux emlékképekből, lázálmokból szőtt őszinte, bátor magánmitológiája egy pillanatra elfogja a fényt.
Mialatt rendet, rendszert keres, megállítja, s aztán újra megmozdítja azt, hogy lényegéről kérdezzen. Játékos, borús érzetképei, mozgalmas
videókollázsai formát adnak a formátlan érzeteknek, testet az emlékeknek. Háborgó színei, zord zenéi táncra hívják a befogadó gondolatait.
Lobbanjunk, perdüljünk általuk, érezzük, éljük át őket.
Vass Norbert

Ex Hungaria Lux

Összeomlás

Koreomanie

covers the light for a moment. While he is looking for a system he stops it and than he moves the light again to ask about its
essence. His playful, gloomy feeling pictures and hectic video collages give form to the unformed feelings, body to the memories.
His distracted colors, grim music invite the thoughts of the receiver to dance. Let’s flame, spin and feel them, live them trough.
Vass Norbert

Félelem a repüléstől

A Képírás füzetek megjelent kiadványai:
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

Bohár András - Elektrográfia
fenyvesi Tóth Árpád - Képregények
Szeifert Judit - Képírás
Sándor Edit - Firkák
Szombathy Bálint - Millenniumi képek
Bohár András - Jelenség és értelem
Bohár András - Határ-műfaj, háttér-esztétika
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Kazinczy Gábor - Képírás
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Bohár András - Az elektrográfia jelensége és jelentősége
Ország László - Kőrös-torok
Szombathy Bálint - Mozgásképek
Herendi Péter - Maszkok
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