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TELEFOTÓ MUNKÁK 

A 80-AS ÉVEKBŐL

A nyolcvanas évek elején már érezni lehetett az újabb festészeti lendület 

karcsapásait. A gesztus, a mozgás, az érzelmi kitörés és a történelmi pá-

tosz feltámadt hosszú téli álmából, amelybe a hatvanas-hetvenes évek 

modernizmusa száműzte. Ismét az ecset, az olaj és a vászon lett az első 

számú művészeti médium. 

Soha sem festettem, nem voltam soha festő. De ekkor magam is éreztem, 

ideaközpontú művészetemet – legalábbis annak egy szegmensét – némi-

leg másmilyen mederbe kell terelnem. Egy olyan mederbe, amelyben meg-

jelenik ugyan az új képiség zabolátlan poétikai lelkülete, de mindez to-

vábbra is távol marad a piktúra világától. Mert körülöttem mást sem láttam, 

mint azt, hogy a konceptuális művészek sebtében visszatáncolnak a fes-

tőállványhoz. Azok, természetesen, akik számára a művészeti megnyilatko-

zás elsősorban stilisztikai álláspontot jelentett, nem pedig emberi-alkotói 

magatartást. A stílus naponta változtatható, ez utóbbi nem.  

Egy napilap grafikai szerkesztőjeként felfigyeltem egy olyan médiumra, amely 

a művészetben az ideig nem volt használatos. Ez volt a telefotó-, avagy a 

képtávíró-készülék, mellyel elektronikus úton nagy távolságból lehetett hír-

ügynökségi képeket továbbítani és zsurnalisztikailag alkalmazni. A rostos 

szerkezetű, sárgás-barnás papírral dolgozó Mufax készülékeket a nyolc-

vanas évek közepén felváltotta a gépeknek az a nemzedéke, melyek már 

sima fehér hordozóra vitték rá a fotókat. A nyomatok egy része olyannyira 

képhibás volt, hogy kialakult a pragmatikus rendeltetésen túli sajátos esz-

tétikája. Egy olyan benne rejlő esztétikai minőséget termeltek, amely par 

excellence művészeti minőség volt. Csak egy felismerés és egy elhatáro-

zás kellett, hogy a másodlagos nyelv szintjéről felzárkózzanak az elsődle-

ges szintre, az esztétikumba. Ennek szellemében jártam el, amikor a sze-

métkosárba szánt selejtből a szenzibilitásomon átszűrt műtárgy-kollekciót 

alakítottam ki. Objet trouvé-gyűjteményt, avagy ready-made-t a javából.

A hibás, dekonstruált fotóképek távol álltak az új festészet kánonjaitól és 

nyelvi természetétől, de valamiképpen visszaadták a ziláltságnak azt a fo-

kát, amely a trend festményein felfokozott zaklatottságban csúcsosodott 

ki. Tükrözték az eltévelyedett kor vizuális hangulatát; azét a történeti kor-

szakét, amely felbolygatott történetisége révén újabb összetűzéseknek vált 

foglalatává. A művészetben a szabálytalanság és a káosz effektusaiban 

megjelentek a hagyományos modernista képromboló és képszerkesztő 

eszközök emlékképei, úgymint a kollázsolás és a montázsolás reminisz-

cenciái. Csak míg a kézileg gyártott papírkollázsokban és -montázsokban 

a képi változások egyben anyagi, fizikai természetűek is, emitt kizárólag fe-

lü letiek, ikonográfiaiak, és nem érintik a kép anyagi állagát. Másrészt a tele-

fotók grafizmusai gyakran olyan ismétlődő, absztrakt, sőt, szupre ma tistá-

nak nevezhető mikrostruktúrákat alakítanak ki, melyeket hagyományos esz-

közökkel lehetetlen létrehozni. A dolog ellentmondása, hogy a tökéletesnek 

tervezett gép, illetve az elektronikus hírcsere makulátlannak hitt mechaniz-

musa tökéletlenül működve is értelmes műveletet hajt végre: a művészet-

nek dolgozik, és hívatlan aktőrként lép fel.

A telefotó-képek az elektrográfia családjába tartoznak, lényegében a gra-

fika és a fotográfia határán helyezkednek el. Mindegyik telefotó-munka 

egyedi példány, ez által is különválva az alapvetően sokszorosításon nyugvó 

grafikai és fotográfiai műfajoktól. A telefotó-készülék esetében döntő moz-

zanat, hogy kétszer nem tudja elkövetni ugyanazt a hibát. Esetében ez egy 

velejáró gépi tulajdonság, és ezért van az, hogy mindegyik általa gyártott 

munka eredeti, holott egy sokszorosításra kitalált médium van mögötte. 

Páratlanul szép ellentmondás, amely megmagyarázza, miért különülnek 

el az általam a művészetbe beemelt telefotó-művek a növekvő sodrású 

elektrográfiai produkciótól. Azon kívül, természetesen, hogy rajtam kívül sen-

 ki sem használta ily módon ezt az alapjában véve különösen ritka, ma már 

nem is létező távközlési eszközt. (2010)



WIRE-PHOTO WORKS 

FROM THE 1980S

The first years of the eighties saw a revived impetus for painting. The long 

winter’s sleep, to which gesture, movement, passionate outbursts and historical 

pathos were confined during the modernism of the sixties and seventies, was 

over. Brush, oil and canvas regained their position as primary artistic medium.

I am not a painter; I have never made a single painting. At the time, however, 

I also felt prompted to re-orient my concept-centred art, or at least a segment 

of it. I felt a need to steer my work into a somewhat different direction, whereby 

the unrestrained poetic spirit of the New Imagism could manifest itself, while still 

keeping its distance from the realm of painting. All around me, all I could see 

was conceptual artists rushing back to the easel. More precisely, those for 

whom this form of artistic expression signified a stylistic stance rather than a 

human-creative attitude. You can change your style each and every day, but 

this does not hold for the latter.

While working as the graphic design editor of a daily newspaper, I became 

interested in a medium that had not been employed in art before. This was the 

facsimile telegraph, an electronic device to transmit newspaper pictures from 

remote locations for journalists. These old “Mufax” machines, which worked 

with yellowish-brownish paper of a fibrous texture, were replaced in the mid-

1980s by a new generation of devices that reproduced photos on a smooth 

white surface. The majority of the resulting images contained so much error 

that, beyond their pragmatic use, a specific aesthetic quality was generated. 

The images printed by those old facsimile machines had an immanent aesthetic 

quality, an artistic quality par excellence. It only needed an act of recognition 

and decision to raise them from the level of secondary language to the first 

level, to that of aesthetic quality. With this in mind, I collected the defective 

copies, destined for the dustbin, and used them to create a collection of 

artworks filtered through my sensibility. A collection of objets trouvés, or ready-

mades in the literal sense.

The defective, deconstructed photographic images were far removed from the 

canon and linguistic character of New Painting; yet, in some way, they manifested 

a grade of disorder that culminated in the enhanced tormented character of the 

paintings of this trend. They reflected the visual atmosphere of that particular 

perverted era; a historic period that, through its dredged-up historicity, became the 

epitome of ever-renewed clashes. Within art, the memory traces of traditional 

modernist devices for the destruction and construction of images appeared in the 

effects of irregularity and chaos, bringing along reminiscences of the techniques 

of collage and montage. The difference, on the one hand, is that the visual 

alterations in the manually produced paper collages and montages imply changes 

in the material, physical qualities, while the alterations here concern only the 

surface, the iconography, and the material substance of the image is left untouched. 

On the other hand, the graphisms of a wire-photo often produce repetitive, abstract, 

or even Suprematist, micro-structures, which would be impossible to create by 

traditional means and devices. There is a sense of irony in the fact that a machine 

that was designed to function perfectly, or the supposedly faultless mechanism of 

electronic communication, performs a sensible function even if it operates 

imperfectly: it works for art, assuming the role of an uninvited actor.

Wire-photo pictures belong to the family of electrography, on the borderline 

between graphic art and photography. Each wire-photo work is a unique copy, 

which differentiates it from the graphic and photographic media that are 

fundamentally based on methods of multiplication. A crucial aspect of the facsimile 

machine is that it cannot make the same mistake twice. Owing to this inherent 

characteristic of the mechanism, each piece it produces is original, even though 

the medium behind it was conceived and designed for a multiplicative process. 

This contradiction of an unmatched beauty makes the wire-photos that I have 

embraced in art stand apart from the ever increasing body of contemporary 

electrographic production, in addition to the fact that this outdated telegraphic 

apparatus has been used by hardly any other artist that I know of. (2010)
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