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Being online has so many effects on us that it already 
feels banal to talk about it. We read our nearly personalized 
news sources what others in our close vicinity probably 
never come in contact with in their entire lives. We can 
be farther away from each other while being close - and 
being far while closer - than ever before. 

But it’s ok because we have common knowledge; in fact, 
we are all fluent in a language. It’s international. A language 
of lists, of websites, companies and products. And it’s ok 
because...it’s calming that we are not so different after all...right? 
Forming and morphing our separate online identities, we end up
with telling stories, tales of our own perceived reality to others, 
being optimistic that the receiving end share our channels of vision. 

“It Has Never Been So Fluo”, curated by Gergő Kovács, is a 
multimedia exhibition what looks into the aura of advertisements that 
form us. The participating artists - Estrid Lutz & Emile Mold, Ada Sokol and 
Beata Wilczek, Oliver Haidutschek - utilize new media, 3d printing, internet 
sourced imagery and installations as a form of mediation - to express the 
(yet) intangible and hazy emotions, felt while living under the effects of 
social polarization and “world-culture”. 
Mimicking reality, paradoxical promises.

fluo
eszperantó:
jelenlegi, elterjedt, 
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augusztus 26., 19:00 - 22:00

Olyan sok hatással van ránk az online létezés, hogy 
egyenesen elcsépeltnek hat beszélni róla. A - szinte 
teljesen személyre szabott - hírforrásainkat olvassuk, 
amikkel lehet hogy a közvetlen környezetünkben élők 
sosem kerülnek kapcsolatba. Annyira távol lehetünk 
egymástól miközben közel vagyunk és annyira közel 
miközben távol mint még soha korábban.

De minden rendben, mert rendelkünk közös tudással; 
mindannyian folyékonyan beszélünk egy nyelvet. A 
listák nyelvét. Honlapok, cégek, márkák, termékek. 
Minden rendben hiszen megnyugtató, hogy annyira 
mégsem különbözünk egymástól...nem?
Az egymástól elkülönülő online identitásainkat alakítva 
és formálva történeteket mesélünk másoknak a saját
megélt valóságunkról - miközben optimistán hisszük 
hogy a befogadó osztozik a saját csatornáinkon.

Az “It Has Never Been So Fluo” egy, Kovács Gergő 
által kurált, multimédia kiállítás amely a minket formáló 
hirdetések aurájával foglalkozik. A résztvevő művészek 
- Estrid Lutz, Emile Mold, Ada Sokol, Beata Wilczek, 
Oliver Haidutschek - az újmédiát, 3d nyomtatást, internetes 
forrású képi világot és installációkat a közvetítés egyik 
formájaként használják - hogy kifejezzék az esszenciáját 
(még) megfoghatatlan és zavaros érzéseknek amiket 
valaki ma érezhet, ha a szociális távolodás és a 
világkultúra aktív hatása alatt áll. 
A valóság utánzása, önellentmondó ígéretek.


