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Elektromágneses testek
2006. június 22 – augusztus 27.
Kurátorok: Nina Czegledy, Louise Provencher, Üveges Krisztina

Megnyitó: 2006. június 21. (szerda), 18 óra

Megnyitja: Őexcellenciája Robert Hage, kanada nagykövete

Sajtótájékoztató: 2006.  június 21. (szerda), 17 óra

Információ: Üveges krisztina, kurátor
e-mail: uveges.krisztina@ludwigmuseum.hu ₪ tel.: 555 3461
CsejteI orsolya, sajtókapcsolatok 
e-mail: csejtei.orsolya@ludwigmuseum.hu ₪ tel.: 555 3468

több külföldi bemutató (Montreal, karlsruhe, Madrid, Rotterdam) után Budapesten látható a Rezonancia. Elektro-
mágneses testek című kiállítás. a projekt célja felfedezni a láthatatlan, de észlelhető anyagi erők természetét, a 
vibráló energiák környezetünkre és az emberi testre gyakorolt hatását. Nikola tesla születésének 150. évfordulója 
alkalmából olyan művek láthatóak, melyek – reagálva tesla úttörő találmányaira – a rezgés, az elektromosság és 
az elektromágnesesség elvein alapulnak. 

jean-Pierre aubé Az elektromágneses tér erejének kikémlelése című installációja folyamatosan figyeli a múze-
umban létrejött elektromágneses teret, majd az adatokat hangszórókba továbbítja, bemutatva az állandóan körü-
löttünk lévő elektromos szennyezést. Norman t. White saját életét élő robot-szobra, az Abakusz, Paulette Phil-
lips videofilmje, A csábító harmadik vagy Catherine Richards Lepel/Gubó 1 című interaktív installációja egyaránt  
az idegrendszer elektromos aktivitását és a természet transzcendens erőit idézi fel. Marie-jeanne Musiol 

Somlai-Fischer Szabolcs – Bengt Sjölén – Danil Lundbäck
Agytükör, 2005

Csáji Balázs
2005



Fénytestek című munkája az élővilág energiáit jeleníti meg növények elektromágneses aurájáról készített fotókkal.  
az Ælab csoport be/folyás című installációja a tesla-féle nullponti energia-elméletet vizsgálja mikroszkopikus 
és nano szinten. 
az utazó anyag tartalmazza kilenc kanadai művész munkáit, a budapesti helyszínen ez további alkotásokkal bővül. 
a somlai-Fischer–sjölén–lundbäck trió Agytükör című munkája egy építészek és mérnökök közti együttmű-
ködés eredménye, egy különleges alkotás, melyben a néző testének tükörképe és agyának képe egyszerre látható.  
Pásztor erika katalina tesla víziójából, a vezeték nélküli telekommunikációból kiindulva egy jövőbeni kép- 
adatbankot épített fel. a Csiki-szabó páros FémBőr című installációja a nézők érintéseire elektroakusztikus 
hangszerré válik. a digitális művészet mellett megjelennek a hagyományos képzőművészeti eljárások is, július  
gyula installációja, szűcs attila olajfestményei, kerekes gábor fotói, melyek szintén az elektromos jelenségek-
kel foglalkoznak.  a műalkotások mellett a Magyar elektrotechnikai Múzeum, az országos Műszaki Múzeum, a szerb  
Fővárosi Önkormányzat, valamint a zuglói szerb Önkormányzat gyűjteményéből kölcsönzött tárgyakat is bemu-
tatunk.

Résztvevő művészek:

gisele trudel & stephane Claude (Ælab), jean-Pierre aubé, simone jones, július gyula, kerekes gábor,  
Marie-jeanne Musiol, Pásztor erika katalina, Paulette Phillips, Catherine Richards, jocelyn Robert,  
somlai-Fischer szabolcs–Bengt sjölén–Danil lundbäck, Csiki Csaba–szabó Péter, szűcs attila,  
David tomas, Norman t. White

Kapcsolódó programok:

₪ Les Fleurs du Mal bemutatja: THEREMINIAD 7 Tiger Lily
2006. június 21-én 20 óra ₪ I. emelet, kék terem

Írta és rendezte: Najmányi lászló 
a zenét írta és előadja thereminen: Dj NoMore
táncolják: theremin Professzor: gergely atilla; vera termenova: sándor éva 

₪ Elektromágneses testek – Művészet és technológia ₪ Nemzetközi szimpózium
2006. június 22. ₪ 10.00–18.30 ₪ ludwig Múzeum, auditórium

RésztvevŐk:
Dr. kroó Norbert (fizikus, Magyar tudományos akadémia); Marie jeanne Musiol (művész, a Daïmon Photo, 
video and New Media Center elnöke, gatineau, Québec); David tomas (művész); Norman t. White (művész, tanár, 
Ryerson University, kanada); Charles Halary (Professzor és kutatási Igazgató, teslabtec, Université du Québec 
à Montréal); Nina Czegledy (művész, független kurátor, senior Fellow, kMDI, University of toronto, adjunktus, 
Concordia University, Montreal); louise Provencher (független kurátor és kritikus, occurrence igazgatósági tag, 
Professzor College ahuntsic, Montreal Filozófia tanszék); Csáji attila (művész); Dr. jeszenszky sándor (Magyar 
elektrotechnikai Múzeum); Dr. velimir abramoviĆ (Institute for the science of time); sugár jános (Magyar 
képzőművészeti egyetem, Intermédia tanszék) 
  
MoDeRátoRok:
Beöthy Balázs (C3 kulturális és kommunikációs központ alapítvány); kissPál szabolcs (Magyar képzőművészeti 
egyetem, Intermédia tanszék); Pásztor erika katalina (Moholy-Nagy Művészeti egyetem, vizuális kommuniká-
ció tanszék)


