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Csörgő Attila 

Ütközések / Collisions 

2018. 03. 29 – 05. 26. 
 
 

Műtárgylista  
 
 
 

Előtér 

 
Ütközés 5 / Collision 5, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 

 
 
Ütközés 6 / Collision 6, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP © 

 
 
Ütközés 7 / Collision 7, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 

1. szoba  
        
Eltérítés 3 / Deviation 3, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 
 

 
 
Eltérítés 1 / Deviation 1, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
40 x 30 cm (unframed), 41.2 x 31.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 
 
Eltérítés 2  / Deviation 2, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
40 x 30 cm (unframed), 41.2 x 31.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 
 
Eltérítés 4 / Deviation 4, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 
 
Eltérítés 5 / Deviation 5, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
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Ütközés 1 / Collision 1, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
40 x 60 cm (unframed), 42.2 x 62.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
Ütközés 2 / Collision 2, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
40 x 60 cm (unframed), 42.2 x 62.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 
 
 
 
Ütközés 3 / Collision 3, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 

 
Ütközés 4 / Collision 4, 2018 
az „Ütközések és eltérítések” sorozatból 
from the series ‘Collisions and Deviations’ 
archival pigment print 
60 x 40 cm (unframed), 62.2 x 42.2 cm (framed) 
Ed. 1/3 + 1 AP 

 
 

2. szoba 
 
Orange Space (Camera), 2003 
saját készítésű kamera / camera constructed by the artist 
installation 
ca. 80 x 60 x 60 cm 

 
 
 
Orange Space Camera használat közben 
The Orange Space Camera in use, 2005 
dokumentum videó / documentary video 
by Zsigmond Peternák 
11 min. 

 

 
 
In collaboration with Galerija Gregor Podnar, Berlin  

 
Orange Space (Amsterdam I), 2003-2005 
fekete/fehér spirális fotócsík két formátumban bemutatva / 
black-and-white spirally shaped photo stripes 
presented in two stages 
két dimenziós kép /two-dimensional image 
50 x 130 cm (framed) 
gömb alakú kép / spherical image 
átmérő / diameter 20 cm 
 
 
Orange Space (Amsterdam II), 2003-2005 
fekete/fehér spirális fotócsík két formátumban bemutatva / 
black-and-white spirally shaped photo stripes 
presented in two stages 
két dimenziós kép /two-dimensional image 
50 x 130 cm (framed) 
gömb alakú kép / spherical image 
átmérő / diameter 20 cm 

 
 

 
3. szoba 
 
A kör négyszögesítése / Squaring the Circle, 2013 
fény-szobor / light sculpture 
három dimenziós krómozott alumínium tükör 
halogén lámpa, transzformátor, plexi 
3-dimensional chrome plated 
aluminium mirror, halogen lamp, transformer, 
fibreglass circle 
tükör / mirror: 40 x 40 x 4 cm 
teljes méret / total: 160 x 40 x 40 cm 
Ed. 1/3 
 

 
 

4. szoba 
 
Óramű / Clock Work, 2017 
kinetikus szerkezet / kinetic construction 
elektromotor, mikro kontrollerek, parabola tükör, halogén 
lámpa, fotóállvány, üvegdoboz 
electromotors, micro controller, parabolic mirror, halogen 
lamp, tripod, table, glass box 
változó méret / variable dimensions 
Ed. 1/2 
 
 

 

 


