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- A munkáid alapján azt gondolnám, csak a legújabb technológiákat használod, de az a helyzet, hogy én 
nagyon szeretem a könyveket... 
- És is szeretem a könyveket. Annak ellenére, hogy a legtöbb művem új médiára és digitális eszközökre épül, 
én mégis nagyon boldog vagyok a nyomtatott könyvekkel. Ez talán azért van, mert egy olyan generáció tagja 
vagyok - ahogy valószínűleg te is - akik az átmenet folyamán éltek. Könyvek között nőttem fel, de szintén 
élvezem a számítógépek közelségét is, és már volt internet, amikor felnőttem, így aztán a digitális világban is 
anyanyelvi szinten mozgok. A gondolataimat mindazonáltal könyvespolcszerűen rendezem. Szeretek 
könyveket tartani a polcon, mert ez egyfajta rálátást ad az információnak, szóval ezek alapján meglehetősen 
régimódi vagyok. Ehhez kapcsolódva, nagyon sok munkám foglalkozik az átmeneti térrel a hálózatok, digitális 
archivumok és offline világ között. 
- Ez azért vicces, hogy azt mondod, hogy régimódi vagy, miközben a virtuális valósággal dolgozol... 
- Igen, ez egy kicsit paradoxonnak tűnik. Nagyon sokmindent csinálok, amire azt mondhatod, hogy a legújabb 
technológiák használata, de mégis, legtöbbször tárgyakkal, objektumokkal dolgozom, vagyis az új 
technológiák materiális oldalával. Nézd csak meg ezt az Ipadot például, amit egy AK47-es gépkarabéllyal 
lőttem szét. Itt az történt, hogy az Ipad újra egy tárggyá változott vissza digitális eszközből. Érdekelnek azok  
a technológiák, amik azt ígérik, hogy eltávolodnak a tárgyiasulástól — hiszen csak a hálózat számít — és 
tisztának és tökéletesnek mutatják magukat. Az érdekel legjobban, ahol ezek az ígéretek összetörnek, és ahol 
megtapasztalhatjuk a kapcsolatot az anyagok, a technológia és a test között. A tárgyak sosem szűnnek majd 
meg létezni, mivel nem lényeges, hogy mennyire hi-tech technológiát használunk, annak mindig a fizikai 
testre van hatása. Végső soron a test az, ami számít. 
- Igen, de mi a helyzet a gondolat irányította elektronikákkal? 
- Oké, de végső soron csak ott van a test, nem igaz? Mi csak a testünkön keresztül érzékeljük a külvilágot, 
ahogy azt Merleau-Ponty mondja. Tehát teljesen mindegy, mennyire hi-tech-ek leszünk. Talán néhány 
érzékünket kihagyjuk, de még ha a gondolat közvetlenül is érkezik a tudatunkba, mégiscsak van fizikai 
folyamat, mivel egy anyag kapcsolatba kerül egy másik anyaggal, vagy a receptoroknál is van anyag az 
ingerületekben.  

Elkezdtem megvizsgálni a híres kerítést a magyar-szerb határon. A történet, ami körülveszi az anti-
migrációs kerítést, hogy ez egy szuper hi-tech, sőt egyenesen okoskerítés. A leírások gyakran részletezik a 
kamerákat, hőérzékelőket és más efféléket. De már az első ránézésre is nyilvánvaló, hogy a valóság a 
kerítéssel az ellenkezője ennek. Végső soron ez egy brutális és primitív anyagokból készült 
akadálykonstrukció, ami arra a pontra van helyezve, ahol a Foucault panoptikum — a megfigyeléstől való 
félelem tudománya — már nem működik; az embereknek, akiket meg kell állítania, nagyon kevés 
vesztenivalójuk van. Az kezdett el érdekelni a kerítésben, hogy ez egy olyan hely, ahol a problematikus 
techno-fetisiszta narratíva egy egyszerű, majdhogynem anyagnélküliséget prédikál a technológiával karöltve.  
- El tudod képzelni, hogy a jövőben, amikor már öreg leszel, ha meglesz a lehetőség arra, hogy a tudatunk 
tovább éljen egy számitógép generálta környezetben, akkor feliratkoznál? 
- Ez egy teljesen spekulatív kérdés és általában nem foglalkozom efféle spekulációkkal, mert általában ezek a 
jelent veszik alapul, azt, ami most lehetséges. Én azt várom, ha efféle lehetőség merül fel, akkor a jövőben is 
ugyanazon a véleményen leszek. Én szeretném fenntartani a testemet, amíg életben vagyok. Tehát lehet, 
hogy érdekelne, hogy egy másik testben éljek, de annak a testnek valami hasonlónak kellene lennie, mint 
amiben most vagyok, nem pedig egy szoftvernek vagy robotikus környezetnek. De az is lehet, hogy 
egyszerűen azt mondanám, hogy köszi, jó móka volt és legyen így vége. Amikor interjúvoltam a 
nagymamámat 10 évvel ezelőtt, és kérdeztem tőle, hogy mit szeretnél még csinálni?, azt válaszolta: semmit. 
Elégedett vagyok. Én csak itt vagyok és megpróbálom jól érezni magam, amig még tart. Ha megkérdeztem 
volna tőle, hogy szeretne-e örökké élni egy számítógép generálta környezetben, biztos vagyok benne, hogy 
azt mondta volna: hagyjál már, miért akarnám ezt? Azzal együtt, hogy nemigen tudom ezt a helyzetet 
elképzelni most, lehetséges, hogy én is azt mondanám, hogy szép volt, elég volt. 
 



 
 
- Tudom, hogy ez egy axióma, de ahogy változik a világ, szinte biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva vagy 
virtuális valóság lesz, vagy más hasonló, ami miatt már nem kell fizikailag mondjuk Párizsba utazni... 
- Ezt az ígéretet már nagyon sokszor hallottuk. Emlékszem az izgatottságomra, amikor először hallottam a 
hálózatokról, amik lehetővé teszik, hogy belépjünk egy egyetemi könyvtárba a világ másik feléről, utazás 
nélkül. Az érdekessége ennek az, hogy a valóság egyszerre vált kevésbé érdekes és érdekesebb hellyé , ahogy 
visszaemlékszem arra az időre. Amit vártam, az egy érzékelésérzet volt, a tapasztalás, hogy valahol máshol 
vagyok, egy másik könyvtárban valahol nagyon messze. Ez egyáltalán nem történt meg. Lassan világossá vált, 
hogy a Columbia Egyetem könyvtára csak egy mappává vált a számítógépemen. Másfelől a hatása annak, 
hogy elérhetjük ezeket az információkat, és ahogy gondolkodom róla, sokkal nagyobb volt, mint valaha 
hittem volna. Arra számítok, hogy a mostani hype (felpörgés) a virtuális valóság iránt hasonlóan alakul majd 
át, a VR egy mindennapi technológia lesz. Nem gondolom, hogy meg fogja nekünk adni azt az érzést, hogy 
nem lesz kedvünk már utazni, mert a technológia annyira realisztikus lesz. Ahogy Bolter és Grusin 
megmutatta a kármentesítés (Remediation, 2000) című könyvében, az azonnaliság és a realista megjelenés 
majdnem mindegyik új fejlesztés során érvként kerül elő, legalábbis a Lumiére-testvérek óta. "Te jó ég! Ez 
majdnem valóság!" - hangzott el, amikor az első mozgóképet bemutatták. Manapság, amikor visszanézünk 
erre a szemcsés fekete-fehér, néha kihagyó mozgóképre, már csak nevetünk ezen a kijelentésen. Ugyanez 
fog történni a virtuális valósággal is, ha pár év múlva visszanézünk majd a jelenlegi technológiára. 
- Kulturális szempontból jelenleg a VR is olyan, mintha istent játszanánk, pont ahogy egy jó filmben is át tudjuk 
érezni az érzelmeket, még ha a rendező is volt, aki kiválasztotta, hogy mit mutat meg nekünk. Ebből a 
nézőpontból viszont a tartalom valójában fontosabb, mint a technológia. 
 



    
 
- Egyetértek. Mindig van egy kölcsönhatás a technológia és a tartalom között. Végső soron a műalkotásnak 
van meg a lehetősége, hogy elvarázsoljon minket az itt és mostból. Számomra a sikeres mű arra ösztönöz, 
hogy a dolgokat egy olyan szemszögből lássuk, ahogy egyébként sosem tennénk. Ezt elérheti a technológia 
is, ha egy erős narrativávval ötvözik. Ami a leginkább lenyűgöz engem az innovációban, hogy megváltoztatja 
azt, ahogy a tartalmat generáljuk és megmutatjuk. A nyomtatott sajtó feltalálása megmutatta az átmenetet 
a szóbeli kultúrából a szövegalapú felé. Hasonlóan, a hyperlinkek, gyors információs lehetőségek és a könnyű 
felhasználói tartalomkészítés mutatja azt, hogy gondolkodunk ma a tartalomkészítésről. 
- Előre elnézést kérek a kérdésért: boldoggá tesz ez téged? Virtuális valóságban készítesz tartalmat, ami 15 
éve még nem is létezett. Együtt dolgozhatsz a VR-világ feltalálóival, hiszen ez éppen most történik. De lehet, 
hogy túl sok időt töltünk a technológia változásainak követésével? 
- Nem gondolom, hogy egy műalkotás feltétlenül releváns marad a jövőben is, tehát nem érzem 
problémának, ha olyan technológiára készítek tartalmat, ami elavul pár év alatt. Az eszme, hogy egy művész-
zseni készít egy művet, amiről 500 éven át híres lesz, csábító, de számomra nem a művészi lét értelme. Sokkal 
jobban érdekel az a művészet, ami a jelenkor problémáira rezonál. A jelenkor tudását és értelmezését kell 
megkérdőjelezni, hogy felfedezzük a határainkat. Ezen az úton a művészet a kultúra egészének fejlesztésében 
részt vesz, de nem feltétlenül örökké tartó ikonikus művekkel. Visszatérve a virtuális realitáshoz: a probléma 
számomra nem az, hogy nagyon sok mű eltűnhet, amikor a technológia meghaladottá válik. Sokkal jobban 
zavar a technológiai innováció kritikátlan ünneplése, az öncélú feljebbvalóságának hirdetése, ami nagyon 
elharapódzott mostanság. Ezek a munkák mindig azt mondják: nézd, milyen cool dolgot tudunk csinálni. 
Amikor én művet készítek a  virtuális valóságba, azt azzal a szándékkal teszem, hogy egy új perspektívát 
mutassak, amit csak azzal a technikával lehetséges elkészíteni. Mindenképpen másféle megközelítést 
keresek, mint amivel már találkoztunk egy másik médiumban.  
- Lehetne ezt iróniával is kezelni: mondjuk egy könyvespolc-installációval, amin a könyvek helyett Ipadok 
vannak... 
- Az iróniával is vannak gondok. Slavoj Zizek beszél erről abban a válaszban, amikor arról kérdezték, hogy 
vajon a fasiszta esztétika megjelenése a szlovén Laibach zenekarban irónia-e. Az irónia nem működik a kritika 
egy formájaként a kapitalista rendszerben, mert jellemző része a rendszernek, hogy ne vegyük annyira 
komolyan azt. Tehát az iróniának nem lehet rendszerkritikus funkciója. Ha azt szeretnéd, hogy a rendszer 
omoljon össze, akkor a saját szabályai szerint kell küzdened és elvinni azt a végletekig. Folytatva ezt a 
gondolatot, sok művemet azért kritizálják, mert túl férfias. Próbálom elvinni a dolgokat addig a pontig, amikor 
már annyira abszurd a felvetés, hogy berobban. Ez szerintem sokkal hatásosabb, mint egy kvázi-ironikus mű, 
ami kijelenti, hogy a kapitalizmus rossz és elrejti az én érdekeimet a struktúrák fenntartásában. Az Assaul 
című munkámban egy Ak-47-es géppisztollyal lőttem szét egy Ipadot. Ez elsőre egy brutális cselekvés. De 
ebben a műben is megjelenik egyfajta szépség. Amikor ez a brutális energia átalakul valami mássá, na ez 
érdekel engem. Amikor a komfortzónán kívül helyezed magad, akkor nyílik lehetőség az értelmes kritikára. 



- Niki de Saint Phalle neve ugrott be ezzel a lövéssel… Talán rá lehetne festeni még erre a szétlőtt Ipadra... 
- Nem érzem szükségét. Számomra kétféle megközelítése lehetséges a műnek. Az egyik egy srác a Youtube-
ról, aki Ipadokat és más elektronikát lő szét. A másik valóban Niki de Saint Phalle, és az Ipad a festék helyét 
foglalja el. Ebben az értelmezésben szinte perverz elgondolás, hogy az Ipadot helyezzük a festék helyére a 
műalkotásban. 
- Be volt kapcsolva az Ipad, amikor át lett lőve? 
- Igen, és egy fehér képernyőt mutatott, ami fekete lett, amikor a találat érte. De végülis nem használtam a 
fehér képernyőt a végleges műben. A végleges mű egy teljesen új Ipadból áll, ami egy videót mutat, és amelyik 
egy hangsugárzóra van kötve. A videó visszafelé játszik, nagyon lassan. A visszatekerés nagyon mély 
wwmmmmrrr hangja hallható. (https://vimeo.com/272850277).  
 

        
 
- Nagy sebességű felvételt használtál, hogy jól látszódjon a golyó becsapódása? 
- Igen. Megbíztam egy operatőrt a rögzítéssel. Az elképzelés az volt, hogy egy magasztos hangulatú videó 
legyen. Mintha egy fekete lyukba látnánk bele, vagy valami hasonlóba… Szóval a műnek több rétege van. A 
legfelső réteg valóban brutális, de az elkészült videóban van valami nagyon érzékeny is abban, ahogy az üveg 
eltörik és füst száll fel lassítva. 
- És a Fű olyan édes illata (Grass smells so sweet) című installációd... 
- Ez egy virtuális valóság-installáció, ami arra reflektál, amit az előbb mondtam a VR-ról. Amikor ezzel a 
technikával dolgozom, két dolog érdekel. Először is a technológia helye a mai kultúrában. Más szavakkal, az 
elbűvölési képessége, az "Ó, ez fantasztikus lesz! nézzük meg!"-érzés. Ezzel az elvárással és mellérendelve 
valami mással, tehát olyan előadást hozni létre, ami a várakozásokkal szembemegy, ez egy nézőpont. A másik, 
hogy olyan tartalmakat vegyek, amik már léteztek valahol a digitális kultúrában, és ott eléggé tipikusak, és 
ezt átalakítani az új médium lehetőségei szerint. Láttad a művet? 
- Igen, ez volt a fejlövés... 
- Amit a mű tesz, az valójában nem a fejlövés szimulációja. Amit mutat, az azokon a válaszokon alapul, ami 
egy online kérdések és válaszok fórumon indítottam arra a kérdésre válaszolva: "Milyen érzés, amikor fejen 
lőnek?" Amikor válaszol valaki, az megérkezik a postaládámba, tehát még mindig kapok válaszokat 
fegyverekről stb… A kérdés nagyon bizarr (milyen érzés, amikor lelőnek), de a válaszok lenyűgözőek. Nagyon 
sok "sokkolt" választ kapok fiúktól, de azért vannak mélyebb és intimebb válaszok is. Volt egy egészen 
szívfacsaró válasz is, amelyik poszttraumás stresszt írt le, amit egy katona írt le, akivel eljátszották, hogy 
kivégzik. Több okból is nagyon érdekesnek találtam a kérdést. Először is, ez a fejlövés iránti érdeklődés 
nagyrészt a videójáték-kultúrából jön. Tehát a kérdés nagyon is létezik a populáris kultúrában. A másik, hogy 
a válaszokat egy népszerű „hogyan oldjunk meg dolgokat”-oldalon tettem fel. Az interneten bárki tetszőleges 
személy lehet. Néhány válasznál fel is tettem magamnak a kérdést, hogy ez vagy az a válasz valódi-e. Viszont 
pont a névtelenség miatt emberek olyan dolgokat is elmondanak itt, amit személyesen sosem tennének. 
Tehát végső soron a válaszok a kulturális háttért mutatják meg. Számomra tehát az a kérdés: mi történik, ha 
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ezt a kérdést transzponáljuk a virtuális valóságba? A VR nem tud olyan érzést kelteni benned, mintha 
valójában lelőnének. Amit meg tud mutatni, az egy audio-vizuális anyag egy színes narrációval. A szimuláció, 
amit mutatok ebben a műben, az egy átirata a szinte szürreális válaszoknak: "a barna elfolyt alulról", "két 
méh repül a fejemben", emberek próbálnak leírni valami leírhatatlant, és sokszor szinte költői képekben 
nyilvánulnak meg. Ily módon a mű a költőiség és az érzékelés lehetőségeinek és határainak bemutatása a 
virtuális valóságban. Ha nem mondok semmit az embereknek, mielőtt kipróbálják a készüléket, akkor gyakran 
furcsának érzik az élményt, mert nem kapják meg a fizikai és orvosi dimenzióit a témának, amit várnak. Ezek 
csak történetek a netről. Talán az egyik mélyebben megérinti az embereket. Egy katonával eljátszották, hogy 
kivégzik, aminek az élménye 30 év elteltével is kínozta. Ő azt írta, hogy abban a pillanatban, amikor a fegyver 
kattant, úgy érezte, hogy az ég túlságosan kék, és a fű illata nagyon édes… Nagyon intenzív történet, ezért 
ezt tettem meg az installáció legfontosabb történetének. Az élmény fokozása érdekében egy elektronikus 
aroma-párologtatót helyeztem egy friss fűillatpatronnal egy kb. 1 x 1 méteres valódi fűkocka fölé. A falra 
pedig egy monitort tettem egy egérrel, hogy a látogatók át tudják pörgetni az összes választ, amit a kérdésre 
kaptam. 
 
- Te valójában zenésznek 
tanultál, nem művésznek, de 
szerintem ez inkább előny, 
mert így tágabb rálátásod 
van a világra… 
- A legtöbb zenésznek 
iszonyatosan szűk rálátása 
van a világra, de engem nem 
elégített ki a folyamatos 
gyakorlás, ezért váltottam. Ez 
ad egyfajta rálátást a 
dolgokra, ezen felül ha 
mondjuk a fluxusra 
gondolunk — hiszen például 
Nam Juin Paik basszgitáros 
volt —, elég sok zenész lépett 
be a művészvilágba. A két 
érzés közti kapcsolat 
szerintem erős. 
- Volt egy virtuális valóság-fesztivál Hamburgban, ahol megnyerted a zsűri díját. 
- Nagyon meglepődtem, hogy nekem adták a díjat. Ez egy mindenkinek szánt fesztivál volt, ahol azt mondták, 
hogy a VR mindenkié. Ha ezzel az ambícióval közelítünk, akkor személy szerint én azt mondom, nem kéne 
olyannak adni a díjat, aki egy fejlövésről készít művet (nevet) 
- Jó, akkor mesélj az "Okos város apokalipszise" projektről. 
- Kaptam egy meghívást egy építészcsoporttól, akik a Velencei Építészeti Biennáléra dolgoztak. A csoportot 
Ideális Tér Munkacsoportnak (Ideal Spaces Working Group) hívják, és azon gondolkodnak, hogy milyen ideális 
terek létezhetnének a világon. Elég nagy projekt. Amikor meghívtak, azt mondtam, hogy persze, nagyon 
szeretnék csinálni valamit a Biennáléra, de ha valamit készítek, akkor az pont az ellenkezője lesz annak, amit 
az ideális terekről gondoltok. Ők gyönyörűen renderelt (számitógéppel létrehozott) digitális modelleket 
mutatnak be. Tehát amit én mutattam, az pont az ellenkezője volt. Szerintem az okosváros elmélete egyre 
jobban utópiává válik. Rengeteg szép ígéretet olvashatunk róla: ha a város okos lesz, az utak mindig járhatóak 
lesznek, a város pedig fenntartható, tiszta, demokratikus. Egy kicsit kiforgattam ezt Jean-Pierre Dupuy francia 
filozófustól inspirálva, aki az összeomlásról beszélt. Azt mondta, hogy hagyjuk a kockázat alapú városvezetést, 
helyette foglalkozzunk az összeomlással. Nem tudhatjuk, hogy mikor jön el, de az biztos, hogy valamikor itt 
lesz az ideje, és arra kell felkészülnünk. Az ötletem az volt, hogy veszem az okosváros ikonját, köztérbe 
helyezem, de nem mutatok fel okosváros-optimalizálást vagy más effélét, hanem inkább egy 
katasztrófahelyzetet. Qr-kóddal dolgoztam, ami valamiért az okos város ikonja lett, pedig már egy ideje 



régimódi technikának számít (szinte senkinek sincs Qr-kód-olvasó készüléke). Kinyomtattam egy Qr-kódot, és 
250-300 velencei szemetesre helyeztem. Amikor leolvasod a kódot, a képernyőn csak vizet látsz és a 
szemeteskukákat, amik lebegnek a víz tetején. Máshogyan fogalmazva: ahelyett, hogy megadnám a 
lehetőséget a véleménykifejtésre a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, vagy más effélét tennék, csak egy 
lagúnát látsz a monitoron az úszkáló szemetesekkel. Az optimalizálás nem fog megvédeni az összeomlástól. 
- Hiszel abban, hogy mi, mint generáció tudunk valamit tenni a környezeti problémák, globális felmelegedés 
ellen, vagy már csak dokumentáljuk a történéseket? 
- Én dokumentálom csak, nem látom, személyesen hogyan tudnék máshogy beleavatkozni. A folyamatot egy 
közgazdasági marxizmus-tétel kivetülésének tartom. A végtelen növekedés ideológiája, az erőforrások és a 
környezet totális ignorálása, a globális felmelegedés előbb-utóbb az emberek tömegeit olyan körülmények 
közé fogja tolni, hogy az elviselhetetlenség miatt a forradalom elkerülhetetlenné válik. Ez globálisan fog 
végbemenni. Pont erről beszéltem múlt hónapban Rigában a RIXC konferencián. Nagyon kellemes a 
jegesmedvékről meg hackerekről beszélni, de amikor a problémák csőstül jönnek majd, az embereket 
nemigen fogják érdekelni a szép szavak. Egyszerűen nem látok más utat, de ez nem azt jelenti, hogy csak 
hátra kell dőlnünk, és megvárnunk, amíg megtörténik. 

Kuli 

 


