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A(z experimentális) művész tudatosan keresi azokat a 
lehetőségeket, melyek a program kisiklatásához vezetnek. 
Ezzel új, alapvető kérdéseket tesz fel; de mindenképpen az ap-
parátus ellen dolgozik. 
A tomográfia a képalkotásnak olyan módja, ahol az átvilágító 
sugarak teszik lehetővé az egyes képi szeletek megvalósítását. 
A CT-t az emberi test feltárására használják. Nálam nem az 
emberi test a tárgya a vizsgálatnak, hanem különféle zavart 
okozó tárgyak; drótkompozíciók, vagy szuper 8-as filmvetítők, – 
önmaguk valóságában. A szeletelt képekből valami új születik; 
sajátos absztrakt mozgóképeket nézhetünk loop-ként. 
A fém megzavarja a mágneses mezőket. Ez hibának számít 
ennél a technikánál. Pont ez érdekel esztétikai szempont-
ból. Nemhogy kiküszöbölöm ezeket az artefaktokat, hanem 
felerősítem hatásukat. Sajátos (mikro)utazáson vehetünk részt. 
Betekintünk esztétikai és információs értelembe is a különböző 
eszközök, apparátusok belső világába. A munkák mediális 
értelemben önmagukra is utalnak; kivetítik a vetítőt, feltárják 
önnön működésüket. 
CT-animációm szkennelt alapanyagai a Kaposvári Egyetem 
Egészségügyi Centrumában készültek. Kiemelt köszönet-
tel tartozom Dr. Donkó Tamás kutatónak a szakmai-technikai 
segítségért.  



Experimental artists are consciously looking for possibilities to 
make the program fail. Their aim in doing so is to highlight the 
significant features; to ask the fundamental questions. So they 
play against the apparatus.
Tomography is a process of imaging by sections, done through 
the use of any kind of penetrating wave. The normal use for 
Computed Tomography is in medical imaging of the human 
body as object. My work makes “improper use” of this system 
through placing different objects (e.g. wires or film projectors) 
in the tomograph. The photographic images produced are then 
animated, creating unexpected results in the form of abstract 
moving images.
Metal causes disturbances to the magnetic field. It is consid-
ered to be a failure in CT-technology. At the same time, the 
aesthetic aspect of such disturbances prove interesting to me. 
I did not attempt to eliminate the disturbance, but on the con-
trary, I strengthened it. Stepping artefacts are inherent in this 
process. It is a unique voyage; peeping into the inner workings 
of different technical instruments/apparatuses in an aesthetic 
and informative way. The works are also self-referentials; they 
“project the projectors”, etc.
The CT scans were taken at the Health Centre of Kaposvar 
University in Hungary.



CT-tanulmányok: televízió, drótkompozíció, 
Super8-as filmkamera, 2010-2017

CT-studies: television, wire-composition, 
Super8 camera, 2010-2017



Reggeli vizsgálat, 
CT szkennelések, animáció, hang,  DVD, 

01:00 min., loop, installáció, 2009.

 Investigation in the Morning, 
Computed Tomography scans, 

animation, sound, DVD, 01:00 min., 
loop, installation, 2009. 

WWW,
Animáció / Animation , 10:54 min., 

loop,
Hang / Sound: 

Gyenes, Zs. és Szigetvári, A., 2010.
 



I don’t feel any nostalgia, Animáció / Animation, 09:00 min., Hang / Sound: 
Gyenes, Zs. és Szigetvári, A., 2010.



CT (1-3), light-box,
 20x20 cm, 2010.



Szinkrónia / Synchrony Opus 104, Audio-Video, 1280x720 px, hang / sound, 
00:36 min., loop, 2015. 





A Szinkrónia Opus 104 című munkának a hangja 
szövegtöredékekből indul ki. A Mac számítógép Text-Edit 
Speech funkciója nem tud mit kezdeni a gyakran ismétlődő 
hangokkal, a szokatlan sorrenddel. A program megzavarodik, 
dadogni kezd, kihagy magánhangzókat, stb. A végeredmény 
zeneszerűvé válik.  

The sound-environments/textures of Synchrony Opus 104 set 
out from text. The editing mode of Text-Edit Speech does not 
know what to do with the frequently repeated sounds, with the 
unarticulated forms. The apparatus / software begins to stam-
mer, misses vowels and consonants. It results in a music-like, 
polyphonic expression due to the repetitive structure.



Lighten, Darken and Difference, Audio-Video, 1280x720 px, 01:57 min., loop, 
2016-2017. Audio: Remix of Brian Eno’s Soft Dawn (1989) by Zs. Gyenes.





CT Projection,
Audio-Video, 
1280x720 px, 

03:27 min., loop, 
2017..





CT-munkáim ezidáig hazánkon kívül Máltán, Thaiföldön, 
Németországban, Lengyelországban, Törökországban, 
Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Angliában voltak 
bemutatva különféle művészeti rendezvényeken, kiállításokon. 

My Computed Tomography works of art were presented in 
Hungary, Malta, Thailand, Germany, Poland, Turkey, Rumania, 
Serbia, Slovenia and England.

Online:

www.gyenes62.hu/
http://vizualzene.hu/

dyenes@gmail.com

Video-channel: 
https://www.youtube.com/results?search_query=gyenesful


