INTERMODEM WORKSHOP
AGGTELEK –
Gema PERALES & Alejandro VALLES – Barcelona (ESP)
CSATÓ Máté – Szentendre (HUN)
Petko DOURMANA – Sofia (BUL)
Justyna GÓROWSKA & Przemysław BRANAS – Krakow (POL)
Harald HUND – Wien (AUT)
KORONCZI Endre – Budapest (HUN)
KRÁLIK Balázs – Pécs (HUN)
KÚTVÖLGYI Léna – Budapest (HUN)
MAGYARÓSI Éva – Budapest (HUN)
[Al-Ali] MATEJ & Katerina HADRAVOVA
& Venuse TESNEROVÁ – Plzen (CZ)
Magda OLASINSKA & Marcin PRZYBYŁKO – Warsaw (POL)
Joachim SMETSCHKA – Linz (AUT)
SZASZÁK György – Kosice (SR)
SZABÓ Eszter – Budapest (HUN)
VARGA Rita – Pécs (HUN)
kurátorok / curators: Eike BERG, SZABÓ Attila

VIRTUAL WORKROOM
Dylan DAVIS – Prahran, Melbourne (AUS)
Glenn GEAR – Montreal (CAN)
Alicia HERRERO – Buenos Aires (ARG)
Susan JOWSEY & Marcus WILLIAMS – Auckland (NZL)
Malcolm LEVY – Vancouver (CAN)
Malcolm PAYNE – Cape Town (RSA)
Jacky SAWATZKY – Toronto (CAN)
Nathaniel STERN – Wisconsin (USA) / Johannesburg (RSA)
Pablo URIBE – Montevideo (URU)
Michael YUEN – Adelaide (AUS) / Beijing (CHN)
kurátor / curator: KÓNYA Ábel
A Nemzetközi Virtuális Műhely munkájába olyan alkotók kapcsolódnak be, akik a
fesztivál ideje alatt nem hagyják el lakóhelyüket. / International Virtual Workroom
is joined by artists who doesn’t leave their dwelling-place during the festival.

www.intermodem.hu

FAKE

Kortárs videóművészetről beszélve szinte mindenkinek eszébe jut a digitalizálás. Megjelenítő formaként pedig monitoron, kivetítőn, tévéképernyőn látható mozgóképekre gondolunk. Amit mi mozgóképnek látunk, az eleve trükk, hiszen
látásmechanizmusunk hiányosságából fakad, hogy a másodpercenként (általában) 24 darab állóképet folytonos mozgásként érzékeljük. Valóban a látásunk lenne a hitelesség mércéje? A lassított felvételeken szemmel követhetünk olyan
villámgyors mozgásokat, melyeket technikai segítség nélkül nem észlelhetnénk, más esetben thermokamerával „átláthatunk” betonfalakon, infrakamerával megfigyelhetünk sötétben zajló eseményeket. Olyan valós idejű jelenségeket
szemlélhetünk, melyek ugyan megtörténnek, csak éppen az ember látási képességeinek korlátain túlmutatva. Speciális
technikai apparátus nélkül számunkra mindezek láthatatlanok maradnának.
Beszélhetünk-e egyáltalán eredetiségről a digitális technológia műfajában? Feltételezhető, elvárható vagy számon
kérhető a digitális videótól a látvány eredetisége? Mi a mozgóképes trükkök lehetőségeinek határa és mi az, amit
egy képzőművész alkalmazni tud? Mennyiben segíti ez, és milyen mértékben szab korlátokat a művész munkájában?
A mű születésének melyik fázisában kell számolni a trükkökkel és tervezhető-e pontosan az alkalmazás oka és módja?
Magyarán: mire jó a trükk? Hogyan értelmezhető az újmédia művészetben a képi csalás, a „fake” fogalma? E kérdések
mentén bonyolódik a II. Intermodem programja.

INTERMODEM

When we speak of contemporary video art, by which nowadays we mean all electronic moving images, digitalisation
springs to everyone’s mind. And we automatically associate the form of presentation of these images with moving
images on monitors, displays or television screens. What we see as a moving image can, from a certain point of view,
be called a delusion, since it is based on a deficiency in our visual perception: we perceive 24 or more still images
projected per second as continuous motion. At the same time, we should also consider whether our vision is the valid
source of authentic information, since in slow motion images we can follow movements that are so fast that we would
never be able to perceive them without the help of technology. With thermo-cameras we can see through concrete walls,
and with infra-cameras we can see things in darkness. These technologies enable us to observe real-time events that
are beyond the limits of human visual perception, and would remain invisible for us but for the special technology. Of
course, all this is valuable only if special effects are not an end in themselves but are used to strengthen basic artistic
idea. In an art video the purpose of manipulation is to demonstrate substance of reality, to concentrate the experience
and visual elements. The video camera and postproduction editing have the same function as the painter‘s brush or the
sculptor’s chisel. They re-draw reality, from the figure that looks realistic to the abstract phenomena that express a
certain mood. Each artistic medium has its own characteristic features and power of expression. Video is characterised
by dynamics and a permanent re-interpretation of media images.
Can we speak of reality with respect to the medium of digital technology? Can we expect a digital video to present an
original image? Where are the limits of the effects in moving images and what effects can and will an artist use? To what
extent do manipulations help and how do they limit the work of an artist? In which phase of making the work should an
artist plan to use effects and manipulation, and can the way of using them be planned at all? In other words, what is an
effect good for? How can the notion of delusion, the fake, be interpreted in new media art?

