
Dada + multiplika



• http://www.youtube.com/watch?v=poRDQ
t73AEs

• Hernyós arc

• http://www.youtube.com/watch?v=MebG9
GjsMJc

http://www.youtube.com/watch?v=poRDQt73AEs
http://www.youtube.com/watch?v=poRDQt73AEs
http://www.youtube.com/watch?v=MebG9GjsMJc
http://www.youtube.com/watch?v=MebG9GjsMJc








• Pallagi Miklós: Kenézlei Taumatróp 1. 

• Kenézlő 1950-ig a Dadai-felső járásba 
tartozott, itt hozta létre Berei Zoltán és 
csapata a Dadai-felső falusi punk flux 
művészetet 







Hajdu Zsolt: CD torta | CD Cake, 2009
cdk, ragasztó



Erdély Miklós: Újságtorta | Newspapercake, 1967
“Újságtorta-tervét 1967-ben Altorjay Gábor realizálta.” (Beke László, 1993)

Link: http://artpool.hu/Fluxus/3×4/Erdely_ujsagtorta.html

http://artpool.hu/Fluxus/3%C3%974/Erdely_ujsagtorta.html








This one assumes that there is a profound relationship between the (all)ready made 
and a multiple. What I’d  like to do in this case is to scale down the original to a “Flacon 

Dryer” represented by 50 Flacon Dryer Flacons. However it looks. See you in 
Stuttgart, with best regards

Thomas Ulm



Örülök, hogy nem jut eszembe semmi
I Am Glad When Nothing Comes To My Mind – Tót Endre
közreadja | brings out:  Tóth Gábor, 2009
(print) 















Éjszakai látogatás a londoni National Gallery-ban, 
"Night Visit to the National Gallery" 

(Book-Edition, Beau Geste Press, England,1974)





Antonio Gomez, 1996





Gosztola Kitti, 2008

(Adwurst)



Gosztola Kitti: Reklám különlegességek, installáció, 2008

Munkámban a reklámot fogyasztási cikként értelmezem. Hirdetéseket konzerválok, 
szórólapokból készítek kolbászt, tésztát, különféle „élelmiszereket”. A reklám magává a 
termék anyagává válik, önmagát hirdeti, az élelmiszer funkciója megsemmisül.



Dieter Roth, 1961

(Literaturwurst)



Altorjay Gábor: Sakkbefőtt, 1967

(Preserved Chess)

Fözzön be egy készlet sakkot!

Link: http://artpool.hu/Fluxus/3×4/Altorjay_sakkbefott.html



Szentjóby Tamás: Húlő víz | Cooling Water, 1965
patikaüveg, víz | chemist flask, water
Edition Plágium2000, Liget Galéria, Budapest, 2008. december 



• “A puszta létezés állandó presszió alatt van, a 
valóság pressziója alatt” – mondja Szentjóby, 
majd így folytatja: “A Hűlő víz persze – remélem – 
nemcsak tragikumról való információjával hat, 
hanem a puszta automatikus és kényszerű 
változással is, mintegy a szemlélet olyan irányba 
fordítása, amely irány lényegtelennek látszik a 
hétköznapi élet súlyosabb presszióiban, de azért 
azt hiszem, ez kényszerű változás, ez az, hogy 
úgy mondjam, alábbhagyás, azaz intezivitás 
csökkenés, a hűlés eleve tragikus.” Szentjóby 
mondja 1971-ben 



“Bricks that Czech artist Tamás St. Turba painted to look like radios during the repression that followed the Prague Spring uprising of 1968. The bricks were intended to weigh down the Czech police who confiscated anything defined as a radio.” – Lynn Zelevansky
source: http://leroyspinkfist.blogspot.hu/2012/07/tamas-st-turba.html

*



Zsadányi Hajnalka: Csehszlovák rádió transparent edition, 2011



Tót Endre: Égő újságot olvasok | I’m reading a burning newspaper, 1972/74 



https://www.youtube.com/watch?v=q-G0AOO6g14#t=42

https://www.youtube.com/watch?v=q-G0AOO6g14#t=42


• Árnyékutazó, http://www.lucagobolyos.hu/

http://www.lucagobolyos.hu/


Mécs Miklós: PC, 2011
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