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ASZTROMETRIA



Porkamra
installáció, Óbudai Társaskör Galéria, 290 x 530 x 400 cm, 2015-16



 A Porkamra egy ûrbéli tájegység részleges szimulálására tett 
kísérlet, amely Az Óbudai Társaskör Galériában helyspecifikus 
installációként realizálódott. 
 A gipszkartonból készült álfal mögötti 25 m²-es tér padlója 
kõtörmelékkel, és porral telítve. Ezt az egyik sarokban elhelyezett 
reflektor surlófénnyel bevilágítja. 
 Fontos eleme, hogy mindössze egy torzított lencsén át mutatja meg az 
ûrbéli tájat. A kép ezáltal mozgásban van, állandóan változik, és csak 
lebutított képi információkhoz juttatja a nézõt, aki e szokatlan térélmény 
hatására lehetõséget kap arra, hogy a saját maga fedezze fel az idegen 
égitest felszínét.

Porkamra
installáció, 290 x 530 x 400 cm, 2015-16



Konvex meditációs objekt
gránit, 165 x 71,3 x 15 cm, 2015



Meditációs tárgy (konvex)
gránit, gömbcsuklós fém konzol, 17,9 x 9,6 x 9,6 cm, 2013



Konkáv meditációs objekt
gránit, 144,3 x 62,1 x 15 cm, 2016



Gúla alapú meditációs objekt
bazalt, 22,9 x 21,3 x 11,6 cm, 2015



TRS02-hold
bazalt, led, 10,2 x 23,7 x 20,2 cm, 2015



Asztrometrikus objekt
bazalt, 20 x 27,3 x 28,8 cm, 2015



Hipergótikus gúla
bazalt, 21,4 x 15,4 x 7,8 cm, 2015



Ûrhajóalkatrész
gránit, 15,5 x 34,8 x 30,2 cm, 2015



Objekt 02 
gránit, optika, led, réz állvány, 22,5 x 18,5 x 6,5 cm, m:130 cm, 2012



Az ‘antik mûszer’ funkciója ismeretlen, kijelzõjén a zöld pontfény a
fekete tükör síkja fölé emelkedik, és megfigyelõje mozgását követi.



Objekt 01
gránit, alumínium, fekete üveg, led, 3D lentikuláris 
computergrafika, 21,7 x 12,2 x 7,4 cm, 2012



VIDYA



Vidya (éberség)
installáció, szilikon, led, d: 160 cm, 2006-10



Szemfénytükör
fa, üveg, akryl, LED, 27 x 15 cm, 2004

1. nézz a tükörbe

2. fókuszálj a két
szemöldököd közé

3. nyomd meg a gombot
a keret tetején, és
tartsd lenyomva

4. megjelenik egy
fénypont, továbbra
is fókuszálj a két
szemöldököd közé

5. ekkor a fény
kettéválik

6. illeszd őket a
szemeidre

7. látni fogod a fényt
a tekintetedben



Vidya relief 02
bazalt, 13 x 13 x 7 cm, 2016



Vidya
 
relief 03

bazalt, 10 x 14,5 x 5 cm, 2016



Vidya relief 01
bazalt, 14,4 x 13 x 5,5 cm, 2016



Vidya
olaj, vászon, 56,4 x 59,4 cm, 2017



Vidya (részlet)
olaj, vászon, 56,4 x 59,4 cm, 2017



Vidya 
olaj, vászon, 155 x 120 cm, 2016



Vidya (részlet)
olaj, vászon, 155 x 120 cm, 2016



Vidya
olaj, vászon, 40 x 30 cm, 2016



Vidya
olaj, vászon, 40 x 30 cm, 2010



Vidya
olaj, vászon, 40 x 30 cm, 2016



Vidya
tojástempera, karton, 35 x 25 cm, 2016



Vidya
tojástempera, karton, 35 x 25 cm, 2016



Vidya
olaj, vászon, 110 x 116 cm, 2017



Vidya (részlet)
olaj, vászon, 110 x 116 cm, 2017



ÉGITESTEK



Vasmeteorit
andezit, gömbcsuklós fém konzol, 28,2 x 20,7 x 15 cm, 2014-15



Meteorit
andezit, 190 x 85 x 50 cm, 2014



Meteorit
andezit, 190 x 85 x 50 cm, 2014



Aszteroida 01
bazalt, 32 x 23 x 15,5 cm, (vaslemezen), 2011



Aszteroida 04
bazalt, mini tv, üveg, vaslemez, fa posztamens, 33x22,5x26,5 cm, 2012

A szobor ‘technikai implantátum’-mal van ellátva. Egyik kráterébõl
örvénylõ fehérzaj mozit sugároz. Hang nem tartozik hozzá. Kikapcsolt
állapotában a kráterben a fehér zaj helyett fekete tükör látható.



Az aszteroida ‘technikai implantátum’-mal van ellátva. Két 
kráterébõl élõben rádiózajt sugároz, ami közelebb lépve hallható.

Aszteroida 03
bazalt, 17,5 x 1 8x 14 cm, hangszórók, rádió, 2011



Penta (Kráter relief)
gránit, inox, fekete üveg, led, 3d lentikuláris computergrafika, 
40 x 50 x 7 cm, 2012



A kráter alatt, az axonometrikus kocka fém dombormûve található. 
Ezt megérintve a kráterben lévõ háromdimenziós kép eltûnik, 
illetve ismételt érintésre újból megjelenik.

Axo (Kráter relief)
gránit, érintõkapcsoló, inox, fekete üveg, led, 3d lentikuláris 
computergrafika, 30 x 40 x 5 cm, 2012



BIÓZIS



Holdnövény
olaj, fa, 43,2 x 37,5 cm, gránit, 44 x 20 x 8 cm, 2003-2013



Holdnövény
gránit, 44 x 20 x 8 cm, vas állvány, üveglap, üvegbúra, m:142 cm, 2012-13



Holdnövény
olaj, fa, 43,2 x 37,5 cm, 2003



Medveállatka – kísérleti ûrlény
andezit, hosszúsága: 88 cm, 2014-15



Medveállat
gránit, 10 x 14,3 x 23,5 cm, 2013

„..., nehézségek merültek fel a medveállatra való vadászattal kapcsolatosan,...”
/Aszkold Aszkoboldovics/



ŰRBUDDHA



Űrbuddha
bazalt, 27 x 23 x 16 cm, 2012-13



Két szoborfülke
gránit, led, 20 x 40 x 8 cm, (vas állványon), 2010-11



Ködös buddhák
tojástempera, enkausztika, vászon, 30 x 40 cm, 2008



Titánium buddha
enkausztika, vászon, 30 x 40 cm, 2007



Zazen burokban
akció videódokumentációja, 4’42”, 2009



Hullám-tér
installáció, Diósgyõri vár, várárok, Miskolc, 2008
fluoreszkáló damil, zsinór, UV reflektor, 20 x 30 m,
közös mû Mátrai Erikkel, Public Art Projekt
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