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Hornyik Sándor:
Hétköznapi kozmológia
Július Gyula fotói és videói1

A pörgés meglehetősen alapvető jelensége az életnek, a  
világmindenségnek, meg mindennek, úgy általában.

A Douglas Adams által kijelölt úton tovább haladva az is meg-
fogalmazható, hogy a hal nemcsak táplálékforrás, illetve kul-
turális szimbólum, hanem képzőművészeti médium is. Ehhez 
a dimenzióhoz azonban már nem elég a hal képe, kell hozzá 
maga a hal is. Vagyis nem árt, ha a képzőművész egyúttal 
horgász is, mert az akció akkor lehet csak autentikus, ha az il-
lető művész maga fogja a halat, és nem eszi meg ott hamarjá-
ban a tengerparti parázson, hanem kicsit még meg is pörgeti. 

Július Gyula akciójának helyszíne amúgy a dalmáciai Krapanj, 
a projekt és a fotósorozat címe pedig Spinning Fish. Nem egy 
szimpla vissza a természethez (plein air) gesztusról, és nem 
is az élet és a művészet újraegyesítéséről (avant-garde) van 
azonban szó. Ez a pörgés ugyanis valójában pörgetés, a da-
milra fűzött és megforgatott hal pedig egy fényképezőgép 
lencséje elé kerül, ultraviola fénnyel és vakuval megvilágítva. 

A fotók hangulata egyszerre kísérteties és abszurd a mozgás, 
a fényeffektek, a precíz képrögzítés és a motívumok összjáté-
kából adódóan. A „halpörgetés” egyik alesete a „fényvarsa”, 
amikor nem halak pörögnek a damilon, hanem valami más, 
ami nem beazonosítható, de ultraviola fényben fluoreszkál, 
így valószínűleg valamilyen „súlyos”, zöldre, vagy sárgára stb. 
színezett, hétköznapi, műanyag tárgyról lehet szó. A létrejö-
vő kép viszont – immáron az egyszerre reális és szürreális hal 
nélkül – kozmológiai vizekre repít. Mintha két fekete lyukat 
fordított volna egymással szembe az alkotó, melyek anyag-
sugarai (extragalaktikus áramlásai) egymásba fonódnak az 
akkréciós korongra merőlegesen. 

A fekete lyukak ugyanis nemcsak végtelenül nagy tömegű, 
csillagászati objektumok, amelyek még pörögnek is a ten-
gelyük körül a spirális galaxisokhoz hasonlóan, de a közhie-
delemmel ellentétben nem is nyelnek el mindent. A beszip-
pantott anyag egy részét visszasugározzák az Univerzumba, 
de ezt csak a legújabb, szuperérzékeny távcsövekkel lehetett 
vizualizálni.

Ha már a kozmológiánál, és annak mindennapi tapasztala-
1 Fényfogás, Raiffeisen Galéria 
   2011. 01.17 – 2012. 03.14.

Spinning Fish XII. 2009
Lambda print  100 × 70 cm 

Spinning Fish II. 2009
Lambda print  100 × 70 cm

Spinning Fish V. 2009
Lambda print  100 × 70 cm
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tokra átfordított verzióinál tartunk, amely egyáltalán nem 
idegen a korábban fizikai és kémiai „kísérleteket” folyta-
tó művésztől, akkor említést kell tennünk egy másik, so-
kak által sokféleképen megjelenített motívumcsoportról, 
a szférákról is, melyet Július akcionista-fotográfusi tevé-
kenységében óriási szappanbuborékok „zenésítenek” 
meg, Steina Vasulka után szabadon. 

Az optikai hatás látszólag közismert, de a „gömbök” nagy 
mérete és a fenséges (és néha egészen kihalt) tengerpar-
ti perspektíva nem engedi, hogy a nézőpont a gyermek-
játékok világában rögzüljön. Alternatív világegyetemek, 
féreglyukak, azonosítatlan repülő tárgyak, gömbvillám-
ok, tudományos és fantasztikus jelenségek egész sora 
nyílik meg a buborékokon keresztül. Miközben persze 
tükröket, egészen halvány, egészen gyenge, szférikus 
tükröket látunk, melyek amúgy a görbült teret is felidéz-
hetik az ilyesmikre fogékony szemlélőben. 

Egy másik alternatív világegyetemhez, a dadához vezet 
a Paincake-sorozat, és annak egyik emblematikus da-
rabja, ahol a repülő palacsinta-hold felszínén a „LIFE IS 
LIFE” felirat olvasható, mely nemcsak a Cabaret Voltaire, 
de a korai, low-tech sci-fi világát is megidézi Jules Ver-
nével és George Mélièsszel. A felvételek azonban nem 
pusztán kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak. A tenger-
parti homokban hosszú árnyékot vet a fém tésztaszag-
gatóformákból kirakott „LIFE”, „DEATH” és „PAIN” felirat. 
A szavak ebben a környezetben és ezen a médiumon 
keresztül fura, nyugtalanító iróniát keltenek, amely nem 
mentes az egzisztencialista felhangoktól. 
Hasonló asszociációk lengik körül az Oszcillátor nagysza-
bású – a Videospace Low-Tech kiállításáról ismerős – be-
rendezését is, amelyet Július egyik régebbi, „elektromos” 
táblaképe zár le, mint zongorát a teteje. Az Oszcillátor 
a maga hangsúlyosan barkácsolt dizájnjával – egyfajta 
médiaarcheológiai szemléltetőeszközként – elektroni-
kus képet állít elő mechanikus eszközökkel. Az ultraviola 
fényben megpörgetett fűnyíró-damilok ugyanis az osz-
cilloszkóp állóhullámaira emlékeztető képeket generál-
nak. Olyan, mintha egy adott frekvenciájú váltóáramot 
vagy egy elektromágneses hullámot látnánk az LCD-
képernyőn, pedig csak a mechanika és az elektronika űz 
tréfát az emberi szemmel és a digitális kultúra nézőjének 
elváráshorizontjával. 
Hullámok láthatók – mégpedig egy fokkal ismerősebb 
hullámok – a Wavebook sorozat képein is, de a történet 

Szférák 43. 2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 36. 2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 42. 2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 54. 2010
Lambda print  40 × 30 cm
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itt sem olyan hétköznapi, mint azt elsőre hihetnénk. Ide-
ális esetben ugyanis a tengerbe helyezett krómlapra a 
hullámzás homokot fodroz fel, miközben a krómlap be 
nem fedett felülete visszaveri az ég kékjét, és a felvételen 
még a sós víz hullámai is felismerhető vizuális nyomot 
hagynak. A homok hullámai amúgy kiválóan alkalmasak 
a kvantummechanika klasszikus paradoxonának megje-
lenítésére is, mely szerint az anyag egyszerre mutat hul-
lámszerű és korpuszkuláris (diszkrét részecske) tulajdon-
ságokat. Ha viszont a képzőművészet felől nézzük, akkor 
a médiumok bonyolult interferenciáját látjuk: króm, ho-
mok, víz, levegő és fény rezonál a fényképezőgép objek-
tívje előtt egy időben kibomló akció dokumentumaként.

A Lightfish sorozat képein meg mintha különleges, vib-
ráló mélytengeri élőlények jelennének meg, de a felvé-
telek kapcsán ismét eszünkbe juthatnak a csillagködök 
és az elektronikus interferenciaábrák, valamint a digitális 
képalkotás rejtelmei is, miközben a kiindulópont ismét 
egy „analóg” krómlemez, melyet a művész ezúttal nem 
pörget, hanem hajlítgat, és a nap erős fényreflexei rajzo-
lódnak ki a papíron, illetve a fényképezőgép objektívje 
előtt. 
Végezetül, a médium-művészeten átszűrt kozmikus lát-
kép lezárásaként azt is leszögezhetjük, hogy Július ké-
pei nagyjából ugyanazt tanítják nekünk, mint Douglas 
Adams delfinjei: a világ nem feltétlenül olyan, amilyen-
nek általában látjuk megszokott lencséinken és szűrőin-
ken át. A kultikus regénysorozat (Galaxis útikalauz stop-
posoknak) delfinnek látszó, intergalaktikus lényei, akik 
nem háborúkkal és gyilkolással, hanem megfigyeléssel 
és játékkal töltötték a rendelkezésükre álló időt a Földön, 
így akár még egy képzőművészeti kísérletsorozathoz is 
kiváló mottót adhatnak, melynek humora és perspek-
tíva-váltása a modern természettudományoktól és a 
kittleri médiaarcheológiától sem idegen: 

– Viszlát, és kösz a halakat!

Lightfish  8.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Lightfish  12.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Lightfish  7.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Lightfish  5. 2010
Lambda print  40 × 30 cm
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Oszcillográf 2009 (részletek)
Objekt videoinstallációval  150 × 100 × 160 cm

ventillátor, LCD monitor, UV lámpa, videokamera, damil , időzítőkapcsoló
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Spinning Fish VI–VII. 2009
Lambda print  egyenként 100 × 70 cm
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Spinning Fish VIII., IV. 2009
Lambda print  egyenként 100 × 70 cm
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Spinning Fish IX., XI.  2009, Lambda print  egyenként 100 × 70 cm
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Oszcillogram 1–18.  2009, Lambda print  egyenként 40 × 30 cm
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Paksi Endre Lehel: 
Okkult nyaralás 
Fényfogás / Lightfishing - Július Gyula kiállítása a Raiffeisen 
Galériában1 

Jó ideje nem állt a közönség elé Július Gyula: ezelőtt a 11. 
Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában bemu-
tatott projekt, illetve a Millenáris Park Pixel Galériájának 
kurátoraként tevékenykedett. 

Itt kiállított munkáinak java része a Krapanj szigeten mű-
ködő művésztelepen készült, illetve azon alapul. A mű-
vek a Fényfogás koncepciója mentén szóródnak, ez az 
egyik kiállított esszé és a tárlat címe egyben. 
Az (okkult) fizika, geometria, kozmogónia (okkultként 
éppen az bennük a lényegi, hogy nem szenvednek elvá-
lasztást egymástól), illetve az emelkedettségükben, vagy 
csak ilyenformánvaló közölhetőségükben való kétel-
kedés köti össze legkisebb közös nevezőként a tárlatot. 
Vagy az esztétika. A művésztől egyáltalán nem megszo-
kott, ornamentikus áthágásokként fölismerhető munkák 
is szerepelnek, valamint érzéki színeffektusok is. 

A további ködösítést elkerülendő előre veszem az Olaj-
csepp nebulák c. sorozatot, amelyen keresztül könnyen 
megvilágíthatóvá válik ez az összetett alkotói akarat. 
Nem másról van szó, mint az általunk is az életben gyak-
ran megcsodálható, aszfalt utakra csöppent, mikroszko-
pikus vékonyságúra szétterült s ezért irizálni kezdő olaj-
foltok fotografikus úton történt táblaképpé emeléséről. 
A kilenc darabos kiállított sorozat – köszönhetően a feke-
te (kátrány) alapból kipislákoló kőzúzalék világos szem-
cséinek, melyek a "hátterét" képezik a "főszereplőknek" 

– menten leleplezik megdöbbentő hasonlóságaikat a 
csak nemrég óta (leginkább a Hubble űrteleszkóp üzem-
be helyezése óta) elérhető, rendkívül népszerű és látvá-
nyos mélyűr-felvételekhez. A szupernóvák után maradó 
sugaras szimmetriájú, mégis mindenféle anyageloszlási 
véletlenszerűségeknek köszönhetően más és más for-
májú ködök látványaihoz az Olajcseppeket azonnal kötni 
képes tudatunk első ízben elmosolyodik az önmagát oly 
logocentrikusként autofelláló tudományon. 

Második körben a megfelelések elvének újabb bizonyí-
tékaként tekintünk az Olajcseppekre – hiszen a (roppant 
nagyítással láthatóvá tett, tehát valójában mikroszkopi-

Olajcsepp nebulák III.  2009
Lambda print  40 × 30 cm 

Olajcsepp nebulák I.  2009
Lambda print  40 × 30 cm

Olajcsepp nebulák II.  2009
Lambda print  40 × 30 cm

1 Fényfogás, Raiffeisen Galéria 
   2011. 01.17 –  2012. 03.14.
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kus) roppant, gigantikus kiterjedések és a közönségesen 
tapasztalható közti megfelelésre lettünk irányítva. Har-
madik körben pedig visszaszállunk két lábbal a földre: 
két fotón az olajfolt mellett az aszfalt fehér fölfestései-
nek itt minimalista geometrikus kompozíciós elemként 
szereplő elidegenítő motívumai dekonstruálják az előző 
olvasat pátoszát. 

Hasonló mozzanat található az Oszcilloszkópban is: a tu-
dományos ábrákat körüllengő, szenteknek kijáró feddhe-
tetlenségből űz gúnyt e szerkezet nagyon is házi, barkács 
eszközökkel, miközben öncsalását le is leplezi. Egy kvázi-
kísérleti "inkubátorban" beindul egy sor mechanizmus ill. 
fényeffektus, s a közelítési oldalon elhelyezett monitoron 
az oszcilloszkópoktól megszokott hullám-vizualizácót lá-
tunk. (A szemléltetés interaktív: nekünk kell megnyom-
nunk a beindító gombot, amely megoldás a néző aktív 
részvételén túl a környezettudatosság oltárán is áldoz.) 
A nagyméretű láda fölemelt fedele alá kukkantva kisül: a 
hullámok motorral hajtott, UV-fénnyel megvilágított laza 
damilok, s ezek képét közvetíti a kamera a monitorra. 
Pedig milyen komolynak tűnt... […]

A burok, akár mint identitás-képző metafora a Szférák so-
rozat főszereplője, olykor eszményi gömb alakú, olykor 
pedig hirtelen fújatásától bumfordi alakú szappanbubo-
rék. A legnagyobb lélegzetvételű sorozat azért is entitás- 
vagy identitásszimbólum, mivel mintha életciklus zajlana 
le szemünk előtt: az ideális éteri magasságokban és töké-
letes szimmetriájában, majd önmagában a fönt és a lent 
azonosságát (az ég és a tenger találkozása a test felező 
horizontja) magában foglaló alászálló állapotában, végül 
landolásakor (kipukkadása előtt) ábrázoltatik. Jellemző a 
tárlatra, hogy az Olajcseppek irizálása a buborék felületén 
visszaköszön, ismét a megfelelések elvének érvényében. 
Egymást interpretáló műháló a tárlat. 

A Pörgetett hal az Oszcilloszkóp elvét fejleszti tovább: 
a damilra egy hal kerül, s így pörög UV-fényben. Egyes 
képeken nemcsak a tagolt orsó alakú pályája látszik a 
szálon forgó tetemnek, hanem a főszereplő portréja is, 
vakuzásoknak köszönhetően. A klasszikus ikonográfiát 
nem gondolom itt értelmezői kulcsfontosságúnak, így 
a Halak csillagkép összekötött farkú példányainak sem 
érzem szándékos és tudatos visszaköszöntét első látás-
ra. Amennyiben viszont a központi tengely köré rende-
ződő forgástestekben közlekedni látszó állat képeit a 

Oszcillogram 26.  2009
Lambda print  40 × 30 cm

Oszcillogram 20.  2009
Lambda print  40 × 30 cm

Oszcillogram 19.  2009
Lambda print  40 × 30 cm

Oszcillogram 25.  2009
Lambda print  40 × 30 cm
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hangrobbanásokkor (ami szintváltás) létrejövő fel-
hőlencse (Prandtl-Glauert párakúp) képeivel asszo-
ciáljuk, valamint tudjuk, hogy a Zodiákus kezdőpontja 
(a tavaszpont) jelenleg éppen a vízszintesen haladó hal 
testének közelében, a csillagkép végén helyezkedik el 
(szintváltás előtt), s mindehhez csatlakoztatjuk Tesla 
szintváltás-energiafölszabadulás vesszőparipáját, akkor 
lehet, hogy mégiscsak van különös jelentősége annak, 
hogy ez egy hal. 

Elvont halak szerepelnek a címadó Fényhal sorozaton is: 
krómlapok napfény-tükrözményei. Júliusra nagyon jel-
lemzően a halálosan komoly ökörködés / kedélyes szent 
játék jegyében művésztársaival két krómlap tükrözésé-
vel komplett bábjátékot (nem árnyék-, hanem fényjáté-
kot) adnak elő, amiben egymást folyton elnyelő fényha-
lak a szereplők. 

Ezeknek állóképei soktényezős véletlen-dícséretek, akár-
csak a Hullámkönyv sorozat – Július Gyula a fotók készí-
tésének módját, szabadtéri laboratóriumának kísérleti 
eszközeit a kiállítási installáció részeként videóin is be-
mutatja.

Windrun 4. 2007
Lambda print  70 × 50 cm

Windrun 3. 2007
Lambda print  70 × 50 cm

Windrun 2. 2007
Lambda print  70 × 50 cm

Windrun 1., 2007
Lambda print  70 × 50 cm
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Szférák 12–15.  2010
Lambda print  egyenként 40 × 30 cm

Szférák 99.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 101.  2010
Lambda print  40 × 30 cm
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Windrun 7–10. 2007
Lambda print  egyenként 50 × 70 cm
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Mlijeko 1–9. 2006
Lambda print  egyenként 40 × 30 cm



22

Flash-Catch 7–8.  2007
 Lambda print  100 × 70 cm
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Selfportrait after bushfire 5.  2007
 Lambda print  70 × 100 cm
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Flash-Catch 1–6. 2007
Lambda print  egyenként 50 × 70 cm
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Üres szavak 2.  2011
 Lambda print  70 × 100 cm
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Korrektúrázott üres szavak 2.  2011
 Lambda print  70 × 100 cm
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Üres szavak 3.  2011
 Lambda print  100 × 70 cm
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Korrektúrázott üres szavak 3.  2011
 Lambda print  100 × 70 cm
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Paksi Endre Lehel:
Rezgőbeszéd 
Megnyitószöveg1

Valószínűleg elvesztette kizárólagos éllovas pozícióját a 
posztmodern, mert hiába morajlik mind a kereskedelmi, 
mind akadémikus fősodorban továbbra is az összefüg-
géstelenségekben tobzódás, már négy-öt éve szemmel 
látható az az igény, amit leginkább – a bulvárgazdasági 
kifejezéssel nem vissza-, hanem előreélve – a konvergen-
ciaként ragadhatunk meg. 

Az egyes részleteket az elértelmetlenedésig cizellált, 
kétkedett alakjukban elméink a megszökéstől megóvni 
akarván, a lélegzetvétel maximumán, átbillenvén a staci-
onárius tetőponton a kilégzés atomjaiként újra egy irány-
ba nyalábolhatónak ismerik föl újra. Persze nem muszáj 
lélegezni, lehet kizárólag csak bögyünkbe fölszívni a 
sok darazsat, mintha ennek nem volna egy előrelátható 
vége soha. 

Eddig csak külföldön láttam konvergálókat fősodorban, 
így a berlini vásárok közül a leghaladóbb – vagy mond-
juk így, mert ez egy kedves értékítélet – inkább legüdébb 
vásáron, ahol a régi jó, menő galériák a biztosra menvén 
darabolókat hoztak, cáfolhatatlan befektetési ígéretként, 
és a merészebbek jöttek és nyílt hadüzenetként képvi-
selték az egybetartást. 

Hazánkban az irodalom területén tapasztalható ugyan-
ez, a posztmodern expanzió szemszögéből nézve már 
retrográdnak tekinthető mozgás; de még ott sincs meg-
szilárdult teóriája, sőt, lehet, hogy még nem is artikulá-
lódott ennek észlelése. Ezért nagyon nehéz egy ilyen 
újdonságról beszélni próbálni. 

Számomra nagy öröm, hogy Július Gyula művészetével 
foglalkozhatok, mert az nagyon sok egybetartó elemet 
tartalmaz. Az összefüggésekkel van mit kezdenie, kimon-
dottan nem kétkedője tehát az értésnek. Mindemellett 
korántsem kell őt az egybetartás apostolaként üdvözöl-
ni, hiszen ez csak az általam favorizált, nekem tetsző as-
pektus, és nem eszköz, és nem cél ez az ő művészetében, 
csak egy állítható fikció. Szembetűnő azonban, hogy őt 
nem az egyéni – és ott is érvényes – narráció megosztá-
sának vágya hajtja, hanem mindannyiunk számára meg-

1 Rezgőkör, Miskolci Galéria, 
   Városi Művészeti Múzeum, 2011.09.28.

Szférák 10.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 11.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 3.  2010
Lambda print  40 × 30 cm
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tapasztalható tartalmakra összpontosít; eszközei ezzel 
összhangban a szubjektivitás minimumát keresik. 

Egybetartása tehát noha kimutatható, mégsem közpon-
ti szerepű. Július Gyula tudniillik nem a nem-anyagi, ha-
nem fölsőbb rendű erők és valódibb létezések bizonyí-
tékaként vonultat föl a kultúrtörténetben a nem-anyagi 
és valósabb létezések visszfényeként értelmezett anyagi 
jelenségeket. Mindössze megleli és a szemléltetés tár-
gyává teszi néhányukat kísérletei dokumentációiban, 
illetve kísérleteinek automatizált újrajátszó készülékei – 
objektjei – révén. 

Mindebből ez esetben ezért téves volna levonnunk azt a 
következtetést, hogy ő a számokat nem mennyiségként, 
hanem mint inkább minőségként fölfogó szent geomet-
ria szakrális tudományosságát egyesek szerint megillető 
restitúciójának egyik lovagja volna, pedig lehetne az is. 
A művek befogadása ugyanis nem tereltetik sem az ilyen 
tartalmú igazságismétlés akarásának, sem e tartalom 
nevetségessé tételének irányába, vagyis a másik olvasat 
rovására eleve elzárva. Amit Július Gyula művel, az pusz-
tán az emberi egyéni és általános fölfogás látómezejéből 
rég kikerült, világszemléletet fölmutatni képtelen, rész-
leteire elértelmetlenített szaktudományosság gőgjének 
címzett kuncogás. 

Csintalanságának fő eszköze az ezoterizált – mert csak 
a kevesek számára, bár akkor is csak külön szekcióiban 
értelmezhető – kurrens ál-világképre jellemző átlát-
hatatlanságból rendre kicsillantott rend, ami nemcsak 
megnyugtatóan szabályszerű, hanem még fölfoghatóan 
gyönyörű is. 

Szférák 2.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 7.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 4.  2010
Lambda print  40 × 30 cm

Szférák 5.  2010
Lambda print  40 × 30 cm
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Fény-képek 1–15.  2010, Lambda print  egyenként 40 × 30 cm
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Hullámkönyv 15–30.  2009, Lambda print  egyenként 40 × 30 cm 
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Szférák 80–98.  2010, Lambda print  egyenként 40 × 30 cm

Hullámkönyv 35–37. 2009
Lambda print  egyenként 50 × 70 cm



36

Fény-képek 50–59. 2011
Lambda print  egyenként 40 × 30 cm
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Fény-képek 60–64. 2011
Lambda print  egyenként 40 × 30 cm



38

Pain Cake 1. 2009
Lambda print  100 × 70 cm

Pain Cake 2. 2009
Lambda print  100 × 70 cm

Apám kedvenc latin mondásai 
palacsintába sütve 1– 4. 2011

Lambda print  egyenként 100 × 70 cm
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Pfisztner Gábor:
A szép látszat mint technológiai mellék-
termék
Július Gyula Rezgőkör című kiállításáról1

A 18. század közepétől „küzdelem folyt […] a termé-
szettudományok két ellentétes felfogása között […], a 
szakértők tudománya és a „népszerű” tudomány között, 
amely a mindennapi tapasztalatra, de legalábbis népsze-
rű látványosságként előadható kísérletekre épül […]”, írja 
Márkus György A „kultúra” antinómiái című tanulmányá-
ban. 

A „népszerű tudomány” végül a tömegkultúra részeként 
töltötte be küldetését. Ugyanakkor a szemléltetés, a 

„játszva tanítás” is a „látványosságként előadható” kísér-
leteken alapult, ami megmaradt az iskola és a természet-
tudományos szakkörök keretein belül. Ennek a kevésbé 
inkriminált változatnak igazi népszerűséget biztosított 
az a sorozat, amely a híres és jeles fizikus és tanár, Öveges 
József nevével forrt egybe a magyar televíziózás történe-
tében. Megannyi tudományos elméletet igazolt közért-
hető módon, egyszerű szerkezetek segítségével. Az első 
igazi arte povera művészt tiszteli benne Július Gyula, aki-
nek Rezgőkör címmel nyílott kiállítása 2011. szeptember 
28-án a Miskolci Kortárs Művészeti Intézetben.

A kiállítás címében megidézett, tekercsből és kondenzá-
torból álló passzív áramkör hangolható változata a köz-
elmúlt nagy karriert befutott médiumainak – a rádiónak 
és a televíziónak, de a mobil telefonnak is – alapvető 
áramköre. Ennek ideális formája a központi eleme az ál-
landóan változó összeállításban bemutatásra kerülő cím-
adó installációnak. Ez egyben Július Gyula egyik alapve-
tő munkája, amely megjelenésében és struktúrájában is 
magába foglalja ars poeticájának legfőbb elemeit. Más 
installációihoz (Wave, Mennyezet, Oszcillográf) hason-
lóan itt is a „barkács technika” (bricolage) hagyományát 
folytató „szemléltető eszközzel” állunk szemben, amely-
ben a nézőnek címzett látványosság és a nézőt/befoga-
dót aktivitásra inspiráló kísérletezés egyaránt meghatá-
rozó szerepet játszik. 

A szikrainduktor által létrehozott kisülések rezgései és 
egyéb hullámrezgések interferálnak, amit a néző a ki-
sülések szekvenciájának módosításával tud változtatni. 

Wave  2011 (részlet)
Installáció  3 × 2 × 3 m, írásvetítő, fémbetűk, víz, 

villanymotor, üveg

Wave  2011 (részlet)
Installáció  3 × 2 × 3 m, írásvetítő, fémbetűk, víz, 

villanymotor, üveg

Wave  2011 (részlet)
Installáció  3 × 2 × 3 m, írásvetítő, fémbetűk, víz, 

villanymotor, üveg

1 Rezgőkör, Miskolci Galéria, 
   Városi Művészeti Múzeum, 
   2011.09.28. - 10.22
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A különféle hangforrások keltette rezgések hol kioltják, 
hol erősítik egymást, ennek megfelelően pedig moz-
gásba hozzák az installáció másik elemében, egy sekély 
műanyag medencében lévő folyadékot és az abban úszó 
ezüstport. A szerkezetet működtetető, kísérletező néző 
furcsa „szellemképe” a kisüléskor keletkező szikrák látvá-
nyával együtt vetül ki a folyadék felszínére.

A természettudományos felfogások közül a „szakértők 
tudományával” szemben alulmaradt a szórakozást és 
látványosságot ígérő kísérletezgetésre alapuló szemlél-
tetés. Július Gyula azonban éppen ez utóbbit emeli visz-
sza a „magas kultúra” közegébe parafrázisaiban. Ezzel a 
körülíró újraértelmezéssel egyben az alapul szolgáló esz-
közök jelentőségének újragondolására invitál, az általuk 
előállított jelenségek mögé kíván bepillantást engedni. 
Eljárásával lehetőséget kínál arra, hogy újragondoljuk a 
komplexitás magas fokát elért médiatechnológiákhoz 
fűződő viszonyunkat, a működésük alapjául szolgáló 
fizikai jelenségeket, a „szép látszat” létrehozásának me-
chanizmusát.

Július Gyula érzékeinket alaposan igénybe vevő, csalfa 
látszataival tapasztalatainkon és ismereteinken alapuló 
gondolkodásunkat provokáló munkái szkeptikussá tesz-
nek a szakértőkkel és tudományukkal, az abból megszü-
lető technológiákkal szemben, és arra indítanak, hogy 
legalábbis függesszük fel a „látás akarását”.

Rezgőkör II. 2011 (részlet)
Videoinstalláció  4 × 3 × 4 m, szikragenerátor, 

hangszórók, víz, videokamera, plexi

Rezgőkör II. 2011 (részlet)
Videoinstalláció  4 × 3 × 4 m, szikragenerátor, 

hangszórók, víz, videokamera, plexi

Rezgőkör II. 2011 (részlet)
Videoinstalláció  4 × 3 × 4 m, szikragenerátor, 

hangszórók, víz, videokamera, plexi

Rezgőkör II. 2011 (részlet)
Videoinstalláció  4 × 3 × 4 m, szikragenerátor,

hangszórók, víz, videokamera, plexi
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Rezonancia IX.  2012
Lambda print  100 × 70 cm 
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Rezonancia I. (Vízre írt név)  2000–2006
Lambda print  100 × 90 cm 
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Pfisztner Gábor:
Ugye szép?
Július Gyula három kiállításáról1

A Lajos utcai kiállítóteremben 2011 nyarán Juxtapozíció, 
majd idén tavasszal a székesfehérvári Csók István Kép-
tárban Leidenfrost-tünemény címmel megrendezett 
kiállítások egyik központi eleme az a régi bútorokkal 
berendezett tér volt, ahol egy nagy ruhásszekrény, do-
hányzóasztal, fotelek, könyvespolc, lámpa, vitrin, vala-
mint egy kinyitható heverő állt. Az elrendezés alapján 
akár egy valódi lakóhelyiség is lehetett volna, egy szoba, 
ahonnan elillantak az ott lakók, hogy helyüket átvegyék 
az arra járók, a nézők. A tér Július Gyula szülei szobájá-
nak rekonstrukciója volt. A ruhásszekrényhez kapcsoló-
dott a megnyitó keretében zajlott akció; egy gyerekkori 
esemény felidézése. A szülők távollétében Július Gyula, 
akárcsak a Lajos utcai kiállítás megnyitóján, hintőpor és 
víz keverékéből készült eleggyel befestette a szekrény 
alsó részét. Ez az akció utólag ugyan előrevetíti a majda-
ni művész kreatív energiáinak sajátos kitörését, ugyan-
akkor egy alapvető gyermeki vágy nyilvánul meg benne.  
Beavatkozni a világba, a minket körülvevő dolgok viszo-
nyába, annak érdekében, hogy megváltoztassuk. A vál-
toztatásnak nincsen előzetes terve, nincsen végső elkép-
zelés, milyen irányt is vegyen. Fontos a cél, de lényeges 
az ok is. A kíváncsiság, amiből a kísérletezés vágya fakad. 
Közben az hajtja, hogy örömét leli az újdonságban, amit 
épp csinál, és az újban, amit felfedez, ami feltárul, alakot 
ölt előtte, kiváltja belőle az ujjongó kiáltást, mikor eldi-
csekedhet az ereménnyel: – Ugye szép?!

Öveges József, az egykori magyar állami televízió egyik 
fontos szereplője, a nézők – gyerekek és felnőttek – kö-
rében népszerű és kedvelt személyisége volt. Ezt a szim-
pátiát csakis játékosan bemutatott kísérleteinek és szóra-
koztató, néha kifejezetten mókás előadási stílusának, az 
öregecske de nagy tudású professzor személyéhez tapa-
dó népszerű képzetének köszönhette. A hangfrekvencia, 
rezgésszám változásának határát például Heki előre pre-
parált házán szemléltette, amelyből a kutya csak meg-
felelő hangmagasság megszólaltatásakor volt hajlandó 
előugrani. Egyszerű, bár látványos kísérleteivel, a bárki 
által gyorsan és egyszerűen elkészíthető szemléltető 
eszközökkel mindenki számára érthető módon ismertet-
te a fizika törvényszerűségeit. A kísérletezés valójában 

1Juxtapozíció, BTM - Budapest Galéria,
  Lajos Utcai Kiállítóház, 2011.07.07 – 08.07

  Rezgőkör, Miskolci Galéria, Városi       
  MűvészetiMúzeum, 2011.09.28 – 10.22.

  Leidenfrost-tünemény, Csók István Képtár, 
  Székesfehérvár, 2012. 04.06 – 06.03.

Apám kedvenc latin mondásai  2011 (részlet)
Installáció  7 × 7× 2,5 m, bútorok, palacsinták, 

hintőpor

Apám kedvenc latin mondásai  2011 (részlet)
Installáció  7 × 7× 2,5 m, bútorok, palacsinták, 

hintőpor

Apám kedvenc latin mondásai  2011 (részlet)
Installáció  7 × 7× 2,5 m, bútorok, palacsinták, 

hintőpor
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játék volt, az eszközök pedig játékszerek. Öveges kísér-
leteinek a szépséghez nem volt sok közük, sokkal inkább 
az örömhöz, amit a jól sikerült játék okozhatott benne és 
nézőjében egyaránt.

Douglas Adams hírhedt öt részes trilógiájának harmadik 
könyvében Bumfi a Flugtalan korábban John Watson-
ként Los Angelestől nem messze, a tengerparton élt. 
Akkoriban a delfineket figyelte, viselkedésüket kutat-
ta, próbálta őket megismerni és megérteni. A delfinek 
azonban eltűntek, ő pedig belátta, hogy visszavonul ab-
ból a „gyengeelméjű civilizációból”, ahol még ahhoz is 
használati utasításra van szükség, hogy valaki alkalmazni 
tudja a fogpiszkálót. Ebből arra következtetett, hogy a vi-
lág megbolondult. Ezért ő, mint ép elméjű, magát nem-
bolondnak nevezi. A világot viszont kizárta életéből egy 
elmés megoldással. Kifordította a házát – szanatóriumba 
zárta a világot –, így megváltoztatta a kint és bent viszo-
nyát. A gyermeki gondolkodás logikájához való vonzó-
dás amúgy is jellemző rá. Úgy véli ugyanis, hogy az igazi 
tudósnak őriznie kell magában valamit a gyermekből, aki 
először mindig érzékein keresztül szerzi tapasztalatait.  
A gondolkodás csak ezt követi, hogy utoljára maradjon a 
kísérletezés. Aki ezt elfelejti – mondja látogatóinak –, az 

„többé csak azt fogja látni, amit látni akar”. 

A három történetben látszólag nincsen semmi összefüg-
gés, mégis szorosan összekapcsolódnak. A kapcsolatot 
közöttük a tudás megszerzésének, átadásának és az eh-
hez rendelkezésre álló eszközöknek a sajátos használata 
adja. Az alkotó gyermek a játszó művész, Öveges pro-
fesszor a játszó tudós, míg Bumfi a tudományos gondol-
kodás kritikusának archetípusa ezekben a történetekben. 

Ezek azok a meghatározó vonások, amelyek áthatják és 
meghatározzák Július Gyula egész művészi tevékenységét.
A másik motívum, amely összeköti hármukat, az, aho-
gyan eszközt választanak és azt használják. Bunfi a világ 
rajta kívül álló részét – amelyről nem akar tudomást ven-
ni – elzárja magától úgy, hogy egy saját világot barká-
csol magának tárgyakból, fogalmakból és elméletekből.  
Öveges József ezermesterként, megannyi, fizikai kísér-
letek végzésekor általában nem használatos hétköznapi 
tárgy segítségével támasztja alá a tudományos állításo-
kat. Július Gyula, az egykori gyermek pedig szintén a bar-
kácsolóra jellemző, áthidaló megoldást talál arra, hogy 
alkotói vágyát kiélhesse, amikor a kéznél lévő, a „pillanat 

Oszcillográf 2009 (részlet)
Objekt videoinstallációval  150 × 100 × 160 cm

ventillátor, LCD monitor, UV lámpa, videokamera, damil

Oszcillográf 2009 (részlet)
Objekt videoinstallációval  150 × 100 × 160 cm

ventillátor, LCD monitor, UV lámpa, videokamera, damil

Oszcillográf 2009 (részlet)
Objekt videoinstallációval  150 × 100 × 160 cm

ventillátor, LCD monitor, UV lámpa, videokamera, damil

Oszcillográf 2009 (részlet)
Objekt videoinstallációval  150 × 100 × 160 cm

ventillátor, LCD monitor, UV lámpa, videokamera, damil
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ihletében” talált dolgokat lényegíti át a célnak megfele-
lően, és ad nekik olyan funkciót, amely eredendően nem 
kapcsolódik hozzájuk. Claude Levi-Strauss a La pensée 
sauvage-ban (vad gondolkodás) foglalkozik a bricolage-
zsal,2 amely számára a közvetlenül rendelkezésre álló 
dolgok, jelek vagy események előre nem meghatározott, 
új struktúrákba rendezését jelenti. A bricoleur pedig az 
ezermester vagy barkács, aki kézzel végzi munkáját és a 
mesteremberrel ellentétben sajátos eszközöket használ 
céljai eléréséhez. Olyan anyagokkal és szerszámokkal 
dolgozik, írja Levi-Strauss, amelyek nem állnak közvet-
len kapcsolatban azzal a munkafolyamattal (vagy akár-
milyen más munkafolyamattal), amelyet éppen végez. 
Rendeltetésük általában korábbi események során eset-
legesen elért eredményekre vezethető vissza, amely ese-
mények részben azt a célt szolgálták, hogy gazdagítsák a 
bricoleurnek a korábbi munkafolyamatokban kialakított 
eszközkészletét. Az egyes dolgokat, amelyeket használ, a 

„biztosan jó lesz még valamire” elve alapján szerzi be vagy 
gyűjti össze, jegyzi meg Levi-Strauss. Ezek azonban épp 
csak annyira különösek, hogy használójuknak ne kelljen 
egyetlen szakmában sem specializálódnia, viszont nem 
kielégítőek egyetlen meghatározott használati módhoz 
sem. A bricoleur tehát – folytatja Levi-Strauss – olyan fur-
csaságok gyűjteményével dolgozik, amik egyéb emberi 
vállalkozásokból maradnak vissza, a kultúra részegysé-
gei, tegyük hozzá, egyfajta maradékok.3 

Levi-Strauss kihangsúlyozza, hogy a naiv vagy nyers mű-
vészetek síkján gyakran utaltak a bricolage mitikus költői 
természetére. A művész egy kicsit olyan mint a tudós és 
a bricoleur (az ezermester, a barkács) együtt. A párhuza-
mok a mitikus gondolkodás és a bricolage között elméle-
ti valamint gyakorlati síkon is jelentősek. A művészi alko-
tás pedig – állapítja meg – félúton van a tudomány és a 
mitikus gondolkodás meg a barkácsolás között.4

Hasonló relációkat lát a játék és a rítus között is. Minden 
játékot szabályok határoznak meg – mondja –, amelyek 
a gyakorlatban lehetővé teszik megannyi játszma leját-
szását. A rituálé, amelyet szintén ‘eljátsszanak’, viszont a 
játék menetének egy kedvelt, különös formája, amelyre  
a sok lehetséges forma közül azért emlékeznek, mert 
ez az egyetlen, amely az elmélet és a gyakorlati meg-
valósítás közötti egyenlőség különös esetéből fakad.5 
A bricoleur – aki Levi-Strauss szerint nem lehet komoly, 
csak naiv művész – elsősorban abból a cselekvésből ve-
zeti le költészetét, amely során nem korlátozza magát va-

2 Claude Levi-Strauss: The Savage Mind.  
    Weidenfeld and Nicolson, London, 1966.
3 Levi-Strauss, i. m. 18. o. ff.
4 Levi-Strauss, i. m. 29. o.
5 Levi-Strauss, ibid.

Ex Voto (Bite to Byte) 2009 (részlet)
Videoinstalláció  3 × 4 × 2 m

kamera, viasz, moha, tükör, monitor, lemezjátszó

Ex Voto (Bite to Byte) 2009 (részlet)
Videoinstalláció  3 × 4 × 2 m

kamera, viasz, moha, tükör, monitor, lemezjátszó

Ex Voto (Bite to Byte) 2009 (részlet)
Videoinstalláció  3 × 4 × 2 m

kamera, viasz, moha, tükör, monitor, lemezjátszó
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laminek az elérésére vagy kivitelezésére: nem csak a dol-
gok révén szól – teszi hozzá Levi-Strauss –, de a dolgok 
médiumán keresztül is.6 Július Gyula alkotói módszere 
sok hasonlóságot mutat az alkimista stratégiáival, akinek 
a tevékenységét épp a játék szabályok általi meghatáro-
zottsága, valamint az újrajátszás, az ismétlés motívuma 
fűz össze azzal a rituáléval, amely része a barkácsoló 
ténykedésének is. Az alkimista szintén korábbi tapasz-
talatokra alapozva, meghatározott szabályszerűségeket 
szem előtt tartva igyekszik már sikeresnek bizonyult el-
járásokat megismételni. Arra törekszik, hogy a már meg-
szerzett ismeretek birtokában a korábbi próbálkozáso-
kon túlmutató új eredményekre jusson. 

Marcel Mauss, akinek írásai szintén hatással voltak Júli-
us Gyula művészetére, arra mutatott rá, hogy a korábbi 
vélekedéssel ellentétben, az alkimisták felfedezései nem 
annyira a véletlenen múltak, mint inkább a rendszeres 
kutatáson. Állításuk szerint – írja Mauss – tevékenységük 
tudományos törvényeken nyugvó racionális levezetése-
ken alapultak. A mágikus jelek, amelyekkel rendszerint 
összefüggésbe hozzák tevékenységüket, egykor való-
ban fontos képletek vagy valós matematikai műveletek 
sémái voltak, melyek csak később alakultak át, amikor 
már elvesztették eredeti céljukat és nem használták őket 
a kísérletek elvégzéséhez.7 Július Gyula hasonló módon 
viszonyul korábbi időszakok egykor meghatározó je-
lentőségű műszaki eszközeihez, berendezéseihez. Ezek 
immár nem használatosak tudományos tevékenységek 
során, átalakulnak furcsa vagy érdekes, esetleg csodá-
latos tárgyakká, összefüggéstelen, strukturálatlan ele-
mekké, amelyek csak a barkácsolás során találják meg új 
helyüket (és jelentésüket) egy másik (a mágiához köze-
lebb álló) rendszerben. Minden mágikus rendszer, akár 
primitív, akár népszerű, erejét egykori kísérletekből ve-
zeti le, írja Mauss.8 A mágikus rendszer pedig, teszi hoz-
zá, (hasonlóan a mágikusnak tekintett jelekhez) objektív 
eredettel bír, ilyen kutatásból és egykori kísérletekből 
alakult ki. Levi-Strauss – Mauss-hoz hasonlóan – a mágiát 
nem a tudomány szerényebb, kezdetlegesebb formá-
jának tekinti, hanem a tudomány mellett a tudás meg-
szerzésének másik, az előbbivel párhuzamos módjának.9 
Levi-Strauss kiemeli, hogy a tudomány és a mágia ugyan-
azt a fajta mentális műveletet igényli, és nem a minőség-
ben, hanem inkább a jelenségekben különbözik egymás-
tól, amelyekre alkalmazzák őket.10 Az alkímiának, mint a 
mágia egy sajátos formájának a végét azonban nem a tu-

6 Levi-Strauss, i. m. 21. o.

7 Marcel Mauss: A General Theory of Magic.        
   Routledge, London-New York, 2001. 123-128. o.
8  Mauss: ibid.
9  Levi-Strauss: i.m. 22. o.
 10Levi-Strauss: i. m. 13. o.
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domány fejlődése, hanem a könyvnyomtatás elterjedése 
alapozta meg (azzal együtt pedig a mágia ellenes tu-
dományos gondolkodás, amely számára a könyvnyom-
tatás tette kézzelfoghatóvá a tipikust, mondja Flusser), 
miként arra Neil Postman is rámutatott Technopoly, The 
Surrender of Culture to Technology című könyvében.
Neil Postman sokak mellett egyik jelentős képviselője 
annak a konzervatív kritikai felfogásnak, amely (pl. Paul 
Feyerabendhez hasonlóan) kétségbe vonja a tudomá-
nyos haladás mindenhatóságát, mi több értelmét, és 
arra törekszik, hogy kimutassa, a tudományos kutatás 

„áldásos” eredményei és azok hatásai legalább annyi kárt 
okoztak, mint amennyit előnyt biztosítottak. Ugyanak-
kor lényegesnek tartja, hogy rámutasson arra az ideoló-
giai meghatározottságra, amely elválaszthatatlan a tech-
nikai eszközök használatától. Heideggerrel és Flusserrel 
szemben ő nem ideológia mentes apparátusoknak látja 
ezeket a rendszereket, hanem olyasminek, ami éppen-
séggel arra ösztönöz, hogy figyelmen kívül hagyjuk ide-
ológiai jelentését. Postman ironikusan fogalmaz akkor, 
amikor kihangsúlyozza, hogy a tudomány és a technoló-
gia módszerei legalább annyira csodálatosak és titokza-
tosak (kifürkészhetetlenek), mint Isten útjai.11

Lényegében csak Heidegger 1949-ben tartott előadá-
sának egyik kulcsmozzanatát idézi fel, továbbá Flusser 
gondolatmenetét követi, amikor arra mutat rá, hogy a 
technológia, amit használunk, nem semleges eleme az 
ember tevékenységének, és nem csak alkalmazzák, de 
az is igénybe veszi használóját. A technológia megalkot-
ja saját parancsait és olyan társadalmi rendszert teremt 
ezáltal, amely azokat elfogadja, támogatja és meg is erő-
síti. A technológia pedig, teszi hozzá Postman, megvál-
toztatja a dolgokat azáltal, hogy új jelentést kölcsönöz 
azoknak, akik működtetik, továbbá módosítja figyelmük 
irányultságát, és újradefiniálja azt, miként nézzük a dol-
gokat és miként tekintünk a velük való foglalatosságra.12

A modern természet- (és tegyük hozzá, társadalom-) tu-
dományok, valamint a posztmodernnek nevezett külön-
féle gondolkodási sémák másik jelentős bírálója Bruno 
Latour, akinek kritikai megállapításai fontos szerepet 
kaptak Július Gyula több munkájának koncepciójában. Ő 
is határozottan bírálja a tudományos kutatásnak és tech-
nológiai fejlesztésnek a kritikusnak ítélt jelen helyzet ki-
alakulásában játszott szerepét. A tudományos kutatásra 
vonatkozó kritikáját azzal foglalja össze, hogy az a tudo-
mányos szempontból releváns tényeket laboratóriumi 

11 Neil Postman: Technopoly, The Surrender        
      of Culture to Technology. Vintage Books, 
      New York,1993. 58. o.
12  Postman: i. m. 105. o.
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körülmények között konstruálja, amelyeknek így kevés 
közük van a valós viszonyokhoz, ezen tények termé-
szetét pedig csak azért ismerjük egyáltalán, mert olyan 
körülmények között jönnek létre, amelyek teljességgel a 
kutató ellenőrzése alatt állnak.13 

Latour szerint azonban nem csak a tudományok válnak 
problematikussá, hanem az a diskurzus is, amit folytat-
nak. A jelen problémái nem ragadhatók meg a maguk 
teljességében, amennyiben a világot a hagyományos 
modern értelemben természetre, társadalomra (politika) 
és diskurzusra (párbeszédre) osztjuk fel. Ugyanis mind az 
ismeretelmélet, mind a társadalomtudományok, de a 

„szövegek tudománya” is rendelkezik saját nézőponttal, 
és ez egészen addig így marad, ameddig elkülönülnek 
a többitől.14 Július Gyula több munkájában éppen ezt a 
különállóságot igyekszik felfüggeszteni, amikor többek 
között rámutat a szép álca mögötti struktúrák működé-
sére, és legalábbis a „hibrid” természet (Latour kifejezé-
se) képzetét uraló párbeszédbe is bele kíván avatkozni, 
miközben rejtett politikai üzeneteket is megfogalmaz.

Július Gyula művészetében egyrészt a tudományos 
eredmények technológiai alkalmazásának szemlélteté-
sére, vizuális megjelenítésére és „kritikájára” vállalkozik 
azzal, hogy egyszerű alakzatokba fordítja át a komplex 
rendszereket. Másrészt a „mű” létrehozásának módjával, 
a technika megválasztásával, (ami esetében valóban a 
modern értelemben vett technika alkalmazását jelen-
ti) valójában az abban rejlő, de a hétköznapi használat-
ban lévő, attól radikálisan eltérő potenciált használja 
(ez fejeződik ki a bricoleur és az alkimista alakjára való 
utalásban). Harmadrészt pedig a szépség egy új megha-
tározására vállalkozik azzal, ahogyan ezeknek a techno-
lógiáknak a jelenvalóságára hivatkozik, rámutatva arra, 
ahogy megváltoztatják érzékelésünket, de méginkább 
megcsalják érzékeinket és félrevezetnek minket, hisz 
eközben egy újfajta szépség lehetőségét teremtik meg, 
amely nem a természet, de nem is a művészet vonat-
kozásában tapasztalható meg, hanem a technológia vi-
szonyrendszerében. Mi lenne tehát a technológiai szép? 
Nem a természet „szépségét” csodáljuk, de nem is a 
művészi alkotásban manifesztálódó „szépséget”. Hanem 
azt, ami lenyűgöz a technológia által létrehozottban, az, 
amit Barthes fotográfiai sokknak nevez, aminek forrása 
a ritkaság, a szemmel nem látható, a technika sajátos al-
kalmazásából következő, a trouvaille (szerencsés lelet) és 

– tegyük hozzá – a váratlanul adódó fotográfiai rögzítése. 

13 Bruno Latour: We Have Never Been Modern.  
      Harvard University Press, Cambridge,          
      Massachusetts, 1993. 18. o.
14  Latour: i. m. 15. o. ff.
 

Ködasztal 2011 (részlet)
Videoinstalláció  5 × 2 × 2 m

projektor, hidegpárásítók, plexi, víz, tükrök

Ködasztal 2011 (részlet)
Videoinstalláció  5 × 2 × 2 m

projektor, hidegpárásítók, plexi, víz, tükrök

Ködasztal 2011 (részlet)
Videoinstalláció  5 × 2 × 2 m

projektor, hidegpárásítók, plexi, víz, tükrök



50

Amit itt Barthes a fotográfiával kapcsolatban vet fel, az 
természetesen vonatkoztatható más technikai eszkö-
zökre is, amelyek valamiképp hatnak a látásunkra vagy 
inkább számolnak vele. A technológiai eszközökben ek-
képp nem a használhatóságot látjuk, nem a funkciót cso-
dáljuk és nem is a működés tökéletességéből fakad az, 
amit szépnek gondolunk. A tudományos eszközök szám-
talan „technikai képet” produkálnak, amelyek a barthes-i 
terminológiával sokkolják a nézőt, a szemlélőt. 

Július Gyula munkáiban például a miskolci kiállítás címé-
ben is megidézett rezgőkör keltette kisülések, de a hang-
rezgésektől különféle alakzatokba összeálló fémhigany 
is a folyadékban, az oszcilloszkóp monitorán a rezgő-
mozgást láthatóvá tévő zöld görbe, a fluoreszkáló dami-
lon pörgetett halak fotografikus képe. De ilyen hatást ér 
el az írásvetítő segítségével a falra projektált mozgó kép, 
vagy a főzőlapon csillagalakzatba összefutó vízcsepp 
látványa. A „csillagködök” a fotópapíron, amelyek valójá-
ban olajfoltok képei, ugyanúgy lenyűgözik a nézőt, mint 
a „szép tájba” helyezett szférák, illetve különféle „szöve-
gek” és azok utólag módosított, manipulált változatai. 
Mindez olyasmi, amit technikai eszközökkel hoz létre, és 
ugyan nem valódi tudományos kísérletek során kialakult 
látványok, esetenként lehetnének akár azok is. Erre az 
utóbbira hozható ismét példaként Öveges József, akit 
Július Gyula az assemblage magyar úttörőjének nevez, 
aki tévésorozatával ténylegesen is a tudomány szépsé-
gére kívánta ráirányítani minden korosztály figyelmét.
A szép feletti tetszésnek a tárgytól való, valamilyen fo-
galomhoz […] elvezető reflexiótól kell függenie [nem 
az érzeten alapul], írja Kant az Ítélőerő kritikájában.15 
A szép az, mondja, ami a puszta megítélésben tetszik 
(tehát nem az érzéki érzet révén és nem is egy értelmi 
fogalom által). A szép arra készít elő, hogy érdek nélkül 
szeressünk valamit, magát a természetet is […].16 

Öveges professzor bemutatói pedig bizonyos értelem-
ben valóban érdekmentes tetszést idéznek elő, hisz 
a néző nem kíván semmiféleképp belebonyolódni a 
tudományos problémák mélyebb összefüggésébe, és 
vélhetően nem is a tanulásvágy készetei az egyes ré-
szek megtekintésére. Kant ugyanakkor arra mutatott rá, 
hogy a természeti szép egy szép dolog, a művészi szép 
egy dolog szép képzete. Ennek értelmében a szépséget 
sokáig a természet látványával, az arról hozott ítélettel 
hozták összefüggésbe, avagy pedig a művészettel, mint 
a természet szándékolt megjelenítésével. Az azonban 

15 Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája.  
      Osiris, Gond-Cura, 2003. 117. o
16  Kant i. m. 180-181. o.
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elkerülte a figyelmet, hogy sem az ember maga, sem az 
általa létrehozott tárgyak nem (vagy nem teljes egészé-
ben) tartoznak a természethez, hanem valójában a kultú-
ra részei, sőt, maga a „természet” is elveszti fokozatosan 
azon jellemzőit, ami miatt természetnek nevezhetnénk, 
és egyre inkább olyasmivé válik, amit Latour kultúra és 
természet keverékének, egyfajta sajátos hibridnek hív.

A technológia semmiféleképpen sem a természet ré-
sze, bár lehetnek olyan összetevői, amelyek valamiképp 
még kapcsolatba hozhatók a természettel. Miféle tehát 
a technológiai szép, szemben a művészi szépséggel és a 
természet szépségével? Ez is – miként fent már utaltam 
rá – mindenképp a tetszéssel hozható összefüggésbe, 
azzal amely az érzéki tapasztalást követően jut kifeje-
ződésre. De kérdés, hogy valóban érdek nélkül való-e? 
Amennyiben pedig igen, akkor vajon van-e tényleges 
különbség a művészi széphez és a természeti széphez 
képest? És ha van, akkor miben áll ez a különbség? 

Július Gyula legutóbbi kiállításainak már említett köz-
ponti darabja a szülői szoba és benne a szekrény volt.17

A szerkény nyilván nem a természet része, de nem is 
műalkotás. Kant terminológiáját használva a mechanikai 
művészetek termékei közé sorolandó. Ilyen értelemben 
rá nem érvényes az érdek nélküliség. De abban a pillanat-
ban, hogy Július Gyula médiumként használja, amelyet 
maga „továbbgondol”, azaz „ráfest”, olyan tárggyá ala-
kítja, amely lényegét tekintve megváltozik. A mechanikai 
művészet alkotásából egy műalkotás médiumává válik, 
bár ez utólag (legalábbis az eredetit tekintve) kétséges 
lehet, hisz egy gyerek hajtja végre a cselekedetet, amely 
esetében a tudatosság kétségbe vonható. Ugyanakkor az, 
ami a gyereket motiválja, hogy „szépet” alkosson, túlmu-
tat az ösztönösségen vagy a véletlenszerűségen, illetve 
az esetlegességen. A gyerek itt ugyanis nem feltétlenül 
a „belső személeti képet” (Mérei és V. Binét kifejezése18) 
akarja megjeleníteni, hanem korábbi benyomások alap-
ján eljátssza azt, ami számára később a „művészt” jelenti 
majd. De visszatérve a technológiai szépre, itt is érdek 
nélküli tetszésről beszélhetünk, hisz nem a technológi-
át csodáljuk, annak funkcionális mivoltában, figyelembe 
véve a hasznosságot és a produktivitást, hanem azt a lát-
ványt, amely a technológiai eszköz segítségével kialakul. 
Ez ugyan nem természet, de nem is művészet, hanem 
valami, ami mindkettőtől különbözik (például a dagerro-
típia vagy a kallotípia), bár az, amit látványa felett érzünk, 

18 Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes: Gyermeklé-
      lektan. Gondolat Kiadó, Budapest,1975.
     181. o. idézi Vass Zoltán: A projektív rajz-
      vizsgálat szótára. in: u. ő.: A rajzvizsgálat
      pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus, 
     Budapest, 2006. 833. o.
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ugyanúgy összefüggésben állhat azzal, amit „szépség-
nek” nevezünk. Július Gyula munkái esetében azonban 
valami másról is szó van. Egyrészről valóban megjelen-
nek azok a látványok, amelyek kapcsán kijelenthetjük, 
hogy szép. Ugyanakkor a mű lényegét nem ez a szépség 
adja, sőt, ez nem „véletlen-”, de szükségszerű velejárója. 
Szükségszerű, mert törekszik arra, hogy ez a „szépség” 
megjelenjen, tehát konstitutív eleme a műnek. Nem 
csak úgy történik, hanem tudatosan létrehozza ezeket a 
látványokat, de olyanként, mint ami kényszerűen a tech-
nológiai determinációból adódik. A szépség itt olyasmi, 
amit nem a művész „alkot”, hanem olyan, ami a techno-
lógia függvényében jelenik meg, és válik láthatóvá addig, 
amíg a kérdéses technikai eszköz működésben van (vagy 
a fénykép esetében valamivel tovább). Azaz nem része 
magának az eszköznek, a tárgynak. A szépség a dolog 
által van, de nem tartozik szorosan semmihez. Július 
Gyula ezzel rámutat arra az ellentmondásra, ami abból 
fakad, ahogy a technikai és optikai médiumok látható-
vá teszik azt, amivel a szépséget kapcsolatba hozzuk. Jó 
példa erre akár az oszcilloszkóp képe vagy az olajfoltok 
mint nebulák, a pörgetett halak stb. Mondhatnánk úgy 
is, hogy játékba hozza a „szépség” fogalmát, abban az 
értelemben, ahogyan Gadamer a fényjáték vagy a hullá-
mok játéka kapcsán beszél a játékba hozásról.19 De itt a 
játéknak van egy egészen más jelentése is, ha látszólag 
nem vesszük túl komolyan a tudományt és nem vesszük 
túl komolyan a művészetet, hanem csak a játékot, amely-
nek része a tudomány, akárcsak a művészet.

A játék itt kettős értelemben van jelen. Az egyik az, aho-
gyan a gyermek játszik, akinek vannak ismeretei a világ-
ról, és ezek rendszerezése érdekében játszik, másrészt 
pedig a játékon keresztül sajátít el bizonyos formákat, 
illetve tanul meg bizonyos sémákat. Ugyanakkor a gyer-
mek is tisztában van már azzal, hogy mi a különbség a 
játék közege és a világ között, amelyet a „komoly célok” 
határoznak meg. Ez a tudás azonban nincs jelen a játék-
ban, mivel a játszó „feloldódik a játékban”, írja Gadamer 
az Igazság és módszer-ben.20 Aki viszont nem veszi ko-
molyan a játékot az el is rontja a többiek játékát. A gye-
rek pedig általában nagyon is komolyan veszi. A felnőtt 
játéka annyiban más, mint a gyermeké, hogy ő már nem 
a tanulás és elsajátítás, a begyakorlás, vagy éppen a ta-
pasztaltak feldolgozása, megértése miatt játszik, hanem 
azért, hogy feloldódjon a játékban, hogy felüldüljön a 
játék során, idézi Gadamer Arisztotelészt.21 De, amiként 

19 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer.  
      Egy filozófiai hermeneutika vázlata, 
      Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 90. o.
20 Gadamer, i. m. 88. o.
21 Gadamer, ibid.
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Gadamer fogalmaz, „a játszásban is sajátos, sőt szent ko-
molyság rejlik”.22 Tehát a játék önmagában nem jelenti, 
hogy kigúnyolunk valamit, kifigurázzuk, szórakozunk rajta 
vagy vele. Éppen ellenkezőleg, nagyon is komolyan vesz-
szük a játékot és ezzel együtt azt is, amiről az szól; az egész 
tevékenységet.

Július Gyula installációinak, bricolage-ainak lényegi moz-
zanata a játék, amely során eljátssza a művészt, azaz hét-
köznapi emberből változik át, lényegül át művésszé. De 
ugyanígy eljátssza a kísérletező tudóst, akinek esetében 
több köze van az alkimistához, mint a szigorú értelem-
ben vett tudományos kutatóhoz, de azt teljes komoly-
sággal teszi. Kísérletezik, illetve a „kísérletezés” ered-
ményeit teszi közzé művek formájában. Eközben pedig 
játékba hívja az érzékeinket, amelyeket megcsal, de ez 
a játék része, nem rosszindulatú, álságos manipuláció. 
Mozgásba hozza az érzékszerveket, olyan ingereknek te-
szi ki őket, amelyekkel azok a hétköznapi percepcióban 
nem találkozhatnak. Így beleavatkozik az érzékelés folya-
matába, befolyásolja azt, azért, hogy a néző is kritikusan 
viszonyuljon saját tapasztalatához. Így vonja be lényegé-
ben a nézőt is játékba, aki csak akkor képes igazán érteni 
és értékelni a tapasztaltakat, ha elfogadja a játékszabá-
lyokat, és teljes komolysággal vesz részt a társas-játékká 
váló tevékenységben.

Július Gyula éppen a játék gesztusa révén mutat rá arra, 
amiről J. M. Bernstein ír The Fate of Art, Aesthetic Alienation 
from Kant to Derrida and Adorno című kötetében: „a mo-
dern művészetnek burkoltan utalnia kell arra az óhajára, 
hogy több akar lenni művészetnél; magában kell foglal-
nia az anti-művészet mozzanatát, azt, amelyben a mű-
vészet tétje a művészet ígérete”.23 A bricolage-t ugyan 
a posztmodernnek nevezett művészet egyik meghatá-
rozó technikájaként határozzák meg, az, ahogyan Július 
Gyula a játékban tudja úgy mozgásba hozni a művésze-
tet, hogy az túlmutasson önmagán, miközben reflektál-
jon is magára, jól mutatja, hogy ő éppen nem kérdőre 
vonja művészet modern hagyományát, de nem adja föl 
a kritikai viszonyt sem ehhez a művészeti tradícióhoz. 
Nem szakít vele, nem tagadja meg, de nem is csupán 
folytatója, hanem kritikusa is egyben. A szakértők tudo-
mánya a 18. században háttérbe szorította a kísérletező 
szemléltetést, amely ilyen módon, utóbb pedig a tech-
nikai médiumok közvetítésével a tőmegkultúra részévé 
vált. Július Gyula éppen ezt a „szemléltetést” emeli visz-

22 Gadamer, ibid.

23 J. M. Bernstein: The Fate of Art, Aesthetic                 
      Alienation from Kant to Derrida and   
      Adorno. The Pennsylvania State University     
     Press, Pennsylvania, 1992. 248. o.
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sza a tömegkultúrából azáltal, hogy a kortárs művészet 
kontextusába helyezi, amivel egyben túl is lép annak 
keretein. Egyúttal mindazt mozgásba hozza, ami ezzel 
a kísérletezéssel összekapcsolódik: az alkimista alakját, a 
bricoleur figuráját és jelentését, valamint azt a fajta má-
giát, amit a laikusok mégiscsak a tudományos eredmé-
nyeken alapuló technikai eszközökhöz kapcsolnak. 
Nem értik hogyan működnek, csak használják, de még 
inkább csodálják őket. Lenyűgöznek, elvarázsolnak (lásd 
Flusser másodlagos mágiának nevezi azt, ahogyan a 
technikai képek által visszatérünk a varázstalanított vi-
lágból a mágia új birodalmába, a varázslat, a mágia vi-
lágába) Július Gyula azonban leleplezi a mágikus moz-
zanatot ezekben az eszközökben, mivel saját barkács 
technikájával egyúttal láthatóvá is teszi a működési me-
chanizmust, betekintést enged a szerkezetek belsejébe. 
A videó- és fényképek esetében viszont látszólag ragasz-
kodik ehhez a mágikus hatáshoz.
Munkái akarva-akaratlanul szemléltetik azt, amit Flusser 
a technikai képek megjelenésével kapcsolatban felve-
tett. Összefüggést feltételezett a tudományos fogalmak 
elképzelhetetlensége és a technikai képek készítését le-
hetővé tevő eljárások kidolgozása között. Az előbbiek a 
18. századra olyan absztrakttá váltak, hogy nem voltak 
többé megjeleníthetőek, azaz kísérletekkel sem lehetett 
szemléltetni őket (bár pl. Maxwell erre irányuló kísérletei 
még ismertek a 19. századból, amikor a színlátás problé-
májával foglalkozott). Flusser úgy vélte, hogy a technikai 
képalkotó eszközök éppen azt a célt szolgálnák, hogy 
ezeket a „képtelen” tudományos fogalmakat képekké 
kódolják át24, mint ahogyan az oszcilloszkóp láthatóvá 
teszi a hangrezgést, vagy Heki kutya a hangmagasság 
változását. A nem láthatót teszik képként megragadha-
tóvá.

Július Gyula utóbbi években készült munkáinak értelme-
zését ilyen korlátok közé szorítani egyértelmű redukció 
lenne. Az egyes műveknek sokkal tágabb az értelmezési 
horizontja, további lehetőségek tárulhatnak fel a befo-
gadó előtt, ami kifejezett felhívás irányában arra, hogy 
különféle módokon nézze azt, amit lát, és gondolkodjon 
el rajta. Lehetnek ezek politikai, tudományelméleti, nyel-
vi aspektusok, vagy épp az létezés legalapvetőbb kérdé-
sei, amelyek itt ráronthatnak az elővigyázatlan szemlé-
lőre. De ennek felfedezését meghagynám neki. Pusztán 
csak kereteket szeretnénk ehhez kínálni néhány megha-
tározó szempont segítségével.

24 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája.                    
      Tartóshullám, Belvedere, ELTE-BTK, 
     Budapest, 1990. 11. o. f.
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Olajcsepp nebulák X–XIV.  2009
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Olajcsepp nebulák I–IX.  2009
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Olajcsepp nebulák IX.  2009
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Rezonancia V–VI.  2012
Lambda print  egyenként 100 × 70 cm 
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Rezonancia VII–VIII.  2012
Lambda print  egyenként 100 × 70 cm 



62

Rezonancia IX.  2012
Lambda print  100 × 70 cm 



63

Rezonancia III.  2006
Lambda print  100 × 90 cm 



64

Rezgőkör I.  2006
Videoinstalláció  10 × 6 × 4 m
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Rezgőkör I.  2006
Videoinstalláció  10 × 6 m
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Rezgőkör I.  2006
Videoinstalláció 10 × 6 × 4 m

 ipari kamera, projektor, mélynyomó hangszórók, szikragenerátor, mikrofon, fém, plexi, víz
3 db Lambda print  fémkeretben
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Rezgőkör 1.  2006
Lambda print  70 × 100 cm
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Rezgőkör 2–3.  2006
Lambda print  egyenként 100 × 70 cm
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Gránátalma  2005
Lambda print  75 × 120 cm
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Rezgőkör I–II.  2006 és 2011
Videoinstalláció  10 × 6 m

 ipari kamera, projektor, mélynyomó hangszórók, szikragenerátor, mikrofon, fém, plexi, víz
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Rezgőkör I–III.  2006 és 2012
Videoinstalláció  10 × 6 m

 ipari kamera, projektor, mélynyomó hangszórók, szikragenerátor, mikrofon, fém, plexi, víz, hidegpárásítók
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Apám kedvenc latin mondásai palacsintába sütve 1–9. 2011
Lambda print  egyenként 30 × 40 cm
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Apám kedvenc latin mondásai palacsintába sütve 10–19. 2011
Lambda print  egyenként 30 × 40 cm
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Apám kedvenc latin mondásai palacsintába sütve 56.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Apám kedvenc latin mondásai palacsintába sütve 54.  2011
Lambda print  30 × 40 cm
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Ligetfalvi Gergely: 
Népszerű tudomány
Megnyitószöveg1 

Egy céllövölde fogadja a Július Gyula kiállítására belépő 
látogatót. Csokoládétallérok csábítanak játékra – aki fel-
veszi a posztamensről a pisztolyt, és ellövi a fapálcikákat, 
megkapja a nyereményt, mely nem csak az íze miatt kí-
vánatos. Jobban megfigyelve a tallérok emlékérmék önt-
vényeinek bizonyulnak, melyeket a nevesebb magyar 
művészeti díjakról öntött Július. 
Nota bene: intézménykritikáját nem a pályafutása során 
mellőzött művész keserűsége hívta létre, hiszen „saját 
bőrét viszi a vásárra”, kizárólag saját díjait használta az 
elkészítés során. Ironikus geg lenne ez a vásári mutat-
vány, ahol a különböző díjak megbecsültségére – vagy 
épp az ettől való megfosztásra – megy ki a játék? A válasz 
igen – de egy nagyobb léptékű regiszterben értelmezve. 
Amihez tudni kell, hogy Július egyszer kíváncsi volt arra, 
mennyit érnek a díjai – no nem mint a szakmai megbe-
csülés jelei, hanem mint míves bronzérmék. A becsüstől 
viszont azt a választ kapta, hogy ha megszorulna, ne a 
díjak eladásából reméljen boldogulni. Érmékként sem-
mi értékük: „rengeteg van belőlük, és nem kellenek sen-
kinek” – szólt az elutasító válasz. Az emlékplakett mint 
a társadalmi megbecsülés jele. Az emlékplakett mint 
pénzre váltható – helyesebben: pénzzé nem tehető – 
anyagi érték hordozója. Az emlékplakett mint csokoládé. 
Gyerekek és nagyranőtt gyerekek játékszere. 

Július mutatványosi munkásságában hasonló relativiz-
musra ismerhetünk tágabb színtereken is, egészen a 
világkép dimenziójáig. Interdiszciplináris alkotóként a 
huszadik századi relativista tudományfilozófia követ-
keztetéseinek ismeretében keresi a művészet helyét a 
tudományban, és a tudományét a művészetben. Mun-
kásságában a két terület átjárja egymást, akár egyik 
fontos elődjénél, Kepes Györgynél, aki 1956-os The New 
Landscape in Arts and Sciences című kötetében – és az 
alapjául szolgáló kiállításon – tudományos és művészi 
képeket helyezett egymás mellé, röntgenképek, csillag-
ködök és légi felvételek mellé Mondrian vagy mondjuk 
Hans Arp képeit. Július hangrezgésekkel, hullám- és 
fényjelenségekkel operáló munkáival ugyanígy rácáfol 

1 Leidenfrost-tünemény, 2012. április 6. 
   Csók István Képtár, Székesfehérvár
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a tudományfilozófus C. P. Snow „két világ” tételére, mely 
szerint „a világról és tényeiről bennünk élő tudat és fel-
fogás két különböző, a szavakban és mennyiségekben 
kikristályosodott értelmi, és a képzetekben és érzelmek-
ben rejlő érzelmi tudásra hasadt szét. Művészek és költők, 
tudósok és mérnökök látszólag két külön világban élnek. 
Nincs közös nyelvük; közös szimbólumaik sem léteznek.” 

Július éppen e közös szimbólumok megteremtésére tö-
rekszik. Az esztétikai révén beavat a tudományos kutatás 
bonyolult módszerei és ezoterikus nyelvhasználata miatt 
a laikus számára némiképp érthetetlen eredményeibe. 
Másfelől felhívja a figyelmet ugyanezen ismeretek bi-
zonytalan, változékony státusára – Thomas Kuhn szel-
lemében, aki szerint a tudomány fejlődése nem lineáris 
folyamat, hanem szakadások, úgynevezett paradigma-
váltások eredménye. Ami azt jelenti, hogy a természettu-
domány a modern korban sziklaszilárdnak hitt oszlopai 
bizony időről időre leomlanak. Júliusnál is megkérdő-
jeleződik a modern elméletalkotás, a laboratóriumból 
visszatér Árkádiába. Érdemes Friedrich Kittler megfogal-
mazását idézni, aki szerint „a teória, a görög filozófusok 
alapszava, nem jelentett mást, mint nézni vagy szemlélni 
valamit, továbbá egy tetszetős látványt, színjátékot vagy 
éppen színpompát, és csak Platón óta vagy őáltala vette 
fel a tudományos tan jelentését.”

A tudományos eredményekből, megfigyelésekből és 
technikai képekből építkező művész számára, akit még-
sem köt a tudományos kutatás szűklátókörűsége, mutat-
ványaihoz az eszközök széles skálája áll rendelkezésre. 
A mindennapi környezetünkből ismerős eszközökből bar-
kácsolt szerkezetek a laboratóriumi kísérletek szcenárióit 
modellezik – ám a high tech reminiszenciákkal együtt is 
leginkább az arte povera anyagkészletével. Módszere, a 
brikolázs „a közvetlenül rendelkezésre álló dolgok, jelek 
vagy események előre nem meghatározott, új struk-
túrákba rendezését jelenti.” A művész pedig egyszerre 
tudós és ezermester, laterna magicájával ámító mutat-
ványos, kutató és showman, hasonlóan büszkén vállalt 
elődjéhez, Öveges professzorhoz.

A népszerű tudományt példázzák Július fotói – és a hoz-
zájuk kapcsolódó videók – is, melyek a kozmikus és a 
köznapi közötti léptékváltás eszközével élnek. Ilyenek 
az olajfolt, a lebegő buborék szivárványos irizálása, vagy 
akár a világító damilon megpörgetett halakról készült 
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éjszakai felvételek, melyeken az űrtávcsövek által meg-
mutatott kozmikus alakzatokra ismerni. 
Július egyszerre ironizál a tudományos képek minden-
hatóságán, ezek státuszára kérdez rá a képi fordulat ko-
rában. Másfelől a kreatív energiák, a figyelem felszaba-
dítása a heurisztika eszközeként a felfedezés örömével 
kecsegtet, hogy a mindennapiban az univerzális vissz-
hangjaira lelhetünk, ami mindig magában hordozza a 
varázslatos felbukkanását is. 

Leidenfrost tüneményeknek hívják Július legújabb so-
rozatát. A címadó jelenséget a kíváncsi megfigyelő a vé-
letlennek köszönhetően fedezte fel. Azt fényképezte, mi 
történik a vízcseppel, ha valamilyen forró felületre hull. 
Mi is lehetne ennek megfigyeléséhez alkalmasabb esz-
köz a „hozott anyagokból” dolgozó művész számára egy 
egyszerű villanyrezsónál? A platnira hulló cseppek fotó-
zása során azonban furcsa felvételekre figyelt fel. A víz-
cseppek szabályos sokszögek – háromszögek, négyszö-
gek, ötszögek, nyolcszögek képét öltötték. Július elsőre 
azt hitte, hallucinál. Ezt ellenőrizvén akadt rá a jelenséget 
ismertető tanulmányokra. 
Egyetlen cseppben, ráadásul az otthoni villanyrezsón, 
megfigyelhető a forrongó ősanyag, mely röpke pillana-
tokra szabályos formákat ölt. E formákat az emberiség 
történelme során számos és különféle ideológia és vi-
lágnézet tette univerzális szimbólummá – majd kiégve 
hullottak a felejtés porába. Ez a léptékváltó relativizmus 
az értékek átértékelésére hív. A hiú ember mindenható-
ságát akár egy egyszerű vízcseppel való véletlen talál-
kozásis szétfoszlathatja. Ami felidézheti Kurt Vonnegut 
regényét, a Titán szirénjeit, mely az emberiség egész 
történelmét helyezi hasonlóan léptékváltó, ironikus 
perspektívába, azt elbeszélve, hogy a történelem értel-
me nem volt más, mint hogy egy kozmikus utazó, akinek 
űrhajója meghibásodott, és így a naprendszerben rekedt, 
megkaphasson egy apró alkatrészt, melynek segítségé-
vel tovább indulhat, a számunkra mindörökké ismeret-
len jövőbe. 

Csokoládé-talléroktól indultunk, ahonnan a tudomány-
filozófián keresztül értünk el a villanyrezsóig. Így észre-
vétlenül a házitűzhely körül is forogtunk, ami explicitté 
válik abban a sorozatban, ahol tájba helyezett palacsinta-
tésztákba, a női szférába latin mondások – Július apjának 
kedvenc mondásai – íródnak bele. Július az Eat Art terü-
letére lép, és rá oly jellemzően véletlenül ismét beletrafál 

Leidenfrost-tünemény 3.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 2.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 1.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 4.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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valamibe: mindannyian tudjuk, hogy a palacsinta tész-
tából készül. Azt viszont jóval kevesebben, hogy a kony-
hában mindössze két kémiai átalakulás megy végbe. Az 
egyik eredménye a tészta, a másiké a majonéz. (Ami per-
sze csak a „hagyományos”, a molekuláris gasztronómia 
előtti korra érvényes.) A palacsintatésztába, az otthon és 
a természet színtereibe beleírt szavak kapcsán eszünkbe 
juthatnak a tudományfilozófus Snow korábban idézett 
szavai a szavakban és mennyiségekben kikristályosodott 
értelmi, és a képzetekben és érzelmekben rejlő érzel-
mi tudás kettészakadásáról. E kettészakadt területeket 
egyesítik, ezúttal az étkezésművészet eszköztárát is fel-
használva, ezek a Július-munkák is.

Talán a legrégebbi népi tudomány a babona. A céllö-
völde címéről eddig még nem esett szó, mely azért lett 
Önbeteljesítő jóslat, mert Beöthy Balázs kisfia, ahogy a 
mellékelt videó is mutatja, lőtt édesapjának egy csoki 
Munkácsy-díjat, melyet Beöthy nemrég „igaziból” is meg-
kapott. De szerepel egy másik önbeteljesítő jóslat is, Jú-
lius saját gyerekkorából, aki egyszer szülei távollétében 
hintőpor és víz keverékéből készült eleggyel befestette 
a szekrény alsó részét. Ez az akció, Pfisztner Gábor szava-
ival „utólag ugyan előrevetíti a majdani művész kreatív 
energiáinak sajátos kitörését, ugyanakkor egy alapvető 
gyermeki vágy nyilvánul meg benne. Beavatkozni a vi-
lágba, a minket körülvevő dolgok viszonyába, annak ér-
dekében, hogy megváltoztassuk.” 
A felnőtt Július Gyula, az interdiszciplináris művész és 
főiskolai docens vizuális és gondolati kísérleteit végigkö-
vetve, ezt a hozzáállást érdemes elsajátítani. 

Leidenfrost-tünemény 5.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 6.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 7.  2011
Lambda print  40 × 30 cm

Leidenfrost-tünemény 8.  2011
Lambda print  40 × 30 cm



80

Leidenfrost-tünemény 9.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Leidenfrost-tünemény 10.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Leidenfrost-tünemény 11.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Leidenfrost-tünemény 12.  2011
Lambda print  40 × 30 cm



84

Leidenfrost-tünemény 13.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Leidenfrost-tünemény 14.  2011
Lambda print  40 × 30 cm
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Itt és most  2011
Fényinstalláció  4 × 4 × 3,5 m

sötétítőfüggönyök, kukucskálólyuk, 
nyomógomb, vaku, foszforeszkáló fólia, filctoll, időzítőkapcsoló
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Itt és most  2011
Fényinstalláció  4 × 4 × 3,5 m

sötétítőfüggönyök, kukucskálólyuk, 
nyomógomb, vaku, foszforeszkáló fólia, filctoll, időzítőkapcsoló
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Wave 2011
Fényinstalláció  2 × 3 × 1,5 m
írásvetítő, üvegmedence, fémbetűk, víz, olaj, elektromos motor

Foam 2012
Fényinstalláció  2 × 3 × 1,5 m

írásvetítő, üveg, szappan, víz, akvárium levegőztető berendezés, műanyagcső
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Leidenfrost-tünemény videoinstalláció és Wave fényinstalláció  2011
Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
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Leidenfrost-tünemény, FlashCatch és Ködasztal videoinstallációk  2012
Csók István Képtár, Székesfehérvár
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Objekt  2012
Installáció  5 × 2,8 × 2 m

Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
csúzlik, üveggolyók, csokoládé, útlevél-borítókról készült nyomatok, fapálcák, ólom, fapolcok
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Objekt  2012
Installáció  5 × 2,8 × 2 m

Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
csúzlik, üveggolyók, csokoládé, útlevél-borítókról készült nyomatok, fapálcák, ólom, fapolcok
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Let’s Toss a Coin!   2011 Videoinstalláció  5 × 2,8 × 2 m, 
Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
szilikon, plexi, hidegpárásítók, projektor, víz
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Mennyezet   2011
Fényinstalláció  3 × 2,3 × 6 m

Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
halogén reflektor a padlószint alá süllyesztve, hidegpárásítók, üveg, víz, fatábla
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Még öt lövés  2011–12
Installáció (részletek)  3 × 2,3 × 6 m, 

Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza,
 légpisztoly, művészeti díjak csokoládéból öntve

 fapálcák, ólom, fapolcok, papír,3 db Lambda print  foszforeszkáló fólia,
Let’s Toss a Coin!   2011 
állóképek a videóból és installáció részlet 
Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
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Még öt lövés  2011–12
Installáció

képek a kiállításokról: Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza és Csók István Képtár, Székesfehérvár
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Még öt lövés  2011–12
Installáció (részletek)

Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
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Önbeteljesítő jóslat  2012
Lambda print  

változó méretek
(Beöthy Balázs családi archívumából származó fotók felhasználásával)
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Enterieur a  Még öt lövés és a  Let’s Toss a Coin! c. installációkkal  2011 
Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza
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Szubjekt  2012
Videoinstalláció  2,9 × 2,3 × 2,8 m
Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
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Szubjekt  2012
Videoinstalláció (részletek)

Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
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Szubjekt  2012
Videoinstalláció (részletek)

Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
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Szubjekt  2012
Videoinstalláció (részletek)

Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy
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Egyéni kiállítások / válogatás:

Leidenfrost-tünemény / Leidenfrost phenomenon, 
Csók István Képtár, Székesfehérvár
 
Rezgőkör / Oscillation Circuit, Miskolci Galéria, M.ICA, Miskolc
Fényfogás / Lightfishing, Raiffeisen Galéria, Budapest
Juxtapozíció / Juxtaposition, Budapest Galéria Kiállítóháza

Mu Színáz, Budapest
Városi Művészeti Múzeum, Győr

Szakítólevél, Makó, Hagymaház,
Cadre Rouge Galéria, Budapest
 
Galeria Harmonia (Gerber Pállal), Jyväskylä, Finnország
Fészek Galéria, Budapest

Heteronymous, Galeria Spicchi del` Est, Róma, Olaszország
Művészetek Háza, Pécs
 
Budapest Galéria Kiállítóháza
Sardinha Galeria, Lisszabon, Potugália

Tájkép a tájkép után, 
(Fehér Lászlóval, Szücs Attilával, Köves Évával), 
Fészek Klub, Budapest

Fekete Sas Patikamúzeum, Székesfehérvár
Vigadó Galéria, Budapest
 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Douai, Culturel Centre, L´Hippodrome, (Fehér Lászlóval, Bukta 
Imrével és Barabás Mártonnal), Franciaország
 
Török Fürdő (Eikével, Kozári Hildával és Várnai Gyulával), Budapest
Alitalia Center, Róma, Olaszország

Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár
Dekompozíció, Fiatal Művészek Klubja, Budapest
Római Elektromos Művek, Small Galéria, Budapest

Stúdió Galéria, Budapest
Csokonai Művelődési Központ, Budapest
 
Kilátó Galéria, Margitszigeti Víztorony, Budapest
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Csoportos kiállítások / válogatás az utóbbi öt évből:

Kint a bárány, bent a farkas, MAGMA Galéria, Sepsiszentgyörgy
Új szerzemények, Csók István Képtár, Székesfehérvár
Radiospektív - Nukleáris Művészet, Stúdió Galéria, Budapest
Mágia(r) kocka, The Hungarian Magic Cube Video Art Exhibition, 
Center of Contemporary Art, Tel Aviv, Izrael
Másodfokú egyenletek, Kepes Központ, Eger
Nehéz Ipar, ICA-D, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
„asztal.” , BTM – Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza, Bp.
Small is beautifull, ACB Galéria, Budapest
Homo Ludens, Esztergomi Fotóbiennálé, Esztergom
Remix 1., ICA-D, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
Oszcillogramok, 2B Galéria, Budapest
Low tech, Videospace Galéria, Budapest
Lakatlan sziget, Vizivárosi Galéria, Budapest
Új szerzemények, régen látott művek, Ludwig Múzeum, Bp.
Dobozvilág, Győri Városi Múzeum
Rig Rigatar – Közelkép, 2B Galéria, Budapest
KOGART gyűjtemény kiállítása, Kogart Ház, Budapest
Fókuszban a gyűjtemény, Ludwig Múzeum, Budapest
Állami művészeti díjasok kiállítása, Palme Ház, Budapest
Smohay 25., Csók István Képtár, Székesfehérvár
Abszolút fal, Művészet Malom, Szentendre, 
Akali, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Rezonancia – Electromagnetic Bodies, Ludwig Múzeum, Bp.

Művei közgyűjteményekben:

Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Nógrádi Múzeum, Salgótarján
Paksi Képtár, Paks
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Városi Múzeum, Győr
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának gyűjteménye
Kogart Gyűjtemény
C3 Gyűjtemény
Dobó István Múzeum, Eger
Első Magyar Látványtár, Budapest-Diszel
Fiatal Képzőművészek Stúdiójának Archívuma, Budapest
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
ICA-D, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
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