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A kiállításról

Jonas Mekas munkáját itthon először a 
budapesti Toldi mozit nyitó retrospektív 

vetítés keretében 1993-ban mutatták be,  
így a művész f i lmes naplói nem idegenek  

a magyar közönség előtt.

A 2B Galériában most megrendezett 
kiál l í tása középpontjában az eredeti leg 

internetre készült 365 Day Project című 
munka ál l . Jonas Mekas 2006 vége körül 

kezdett internettel dolgozni a First 40, 
40 rövidfi lm sorozatának elkészítésekor. 

About the Exhibition

Jonas Mekas’ work f irst was introduced in 
Hungary in 1993 in the framework of his 
retrospective projection at the Toldi cinema 
in Budapest; thus, his f i lm diaries might be 
famil iar to the Hungarian public.

The current exhibit ion at 2B Gallery focuses 
on the 365 Day Project, a work original ly made 
for the internet. Jonas Mekas began to work 
with the internet towards the end of 2006 with 
the production of First 40, a series of 40 short 
f i lms. This experience prepared him for the 365 
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Ez a tapasztalat segítette a 365 Day Project 
létrejöttét. Bár e két mű az interneten is 

elérhető volt, a First 40 művet instal lációként 
rendezték be a Stendhal Galériában1 és a PS1 
Kortárs Művészeti Központban2 New Yorkban. 

Azonban a 365 Day Project 2007-es, webes 
megjelenését követően instal lációként csak 

2009-ben mutatták be 12 képernyőn —  
az év 12 hónapjának megfelelően, talapzatokon 

elhelyezve — a Galerie du jour  
agnès b.-ben3, Párizsban.

Jelen kiál l í táson a 12 hónap nem TV 
monitorokon jelenik meg, hanem a falakon 

szem magasságban elhelyezett lapos 
képernyőkön. Ezeket a képernyőket és 

az azokon megjelenő képszekvenciákat a 
f i lm anyagának l inearitását követő fekete 

csík fogja össze f i lmtekercs szoborhoz 
hasonlóan. Minden egyes képernyő egy-egy 

1 Stendhal Galéria, New York, 2006. november 9 - 2007. február 10., 
Jonas Mekas, Avant-Garde Filmmaker. Exhibition of Recent Work: 

Collection of 40 Short Films and Web Project of 365 Films.
2 PS1 Galéria, New York, 2007. február 11 - április 16., Kurátor: Phong 

Bui, Jonas Mekas: The Beauty of Friends Being Together Quartet.
3 Galerie du Jour agnès b., Párizs, 2009. május 16 - június 20., Kurátor: 
Benn Northover, A few things I want to share with you, my Paris friends.

Day Project. Although these two works 
circulated on the internet, First 40 was 
presented in its instal lat ion form at the 
Stendhal Gallery1 and PS1 Contemporary 
Art Center2 in New York. The 365 Day 
Project, however, after its release on the 
web in 2007, was not shown in instal lat ion 
form unti l  2009 when the work was 
f inal ly presented on 12 screens—each 
representing one of the 12 months of the 
year, placed on pl inths—at the Galerie du 
jour agnès b.3 in Paris.

In the current show, the 12 months are 
displayed not on TV monitors, but on a 
f lat-screen presentation on the walls at 
eye-level. These screens and the image-
sequences they show are assembled along 

1 Jonas Mekas, Avant-Garde Filmmaker. Exhibition of Recent 
Work: Collection of 40 Short Films and Web Project of 365 Films. 
Stendhal Gallery, New York, November 9, 2006 – February 10, 
2007.
2 Jonas Mekas: The Beauty of Friends Being Together Quartet. 
PS1 Gallery, New York, February 11 – April 16, 2007. Curator: 
Phong Bui.
3 A few things I want to share with you, my Paris friends. Galerie 
du Jour agnès b., Paris, May 16 – June 20, 2009. Curator: Benn 
Northover.
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jelenetet mutat be Jonas Mekas életéből, 
együttesen pedig a művész életének 

átfogó krónikáját adják. A nézők tekintete 
az, amely a művész emlékezetének 

logikáját rekonstruál ja:  
a idő logikáját (a kronológiát)  

és Jonas Mekas történetét.

A 365 Day Project egymást követő f i lmek 
és videók sorozata naptár formába 

öltve4.  2007. január 1-jétől kezdve egy 
egész éven át, minden nap, ahogy a cím 
is sugall ja, betekintést nyerhetett a nagy 

közönség (a művész barátai csakúgy, mint 
ismeretlenek) a különböző hosszúságú 

(egytől húsz percig terjedő), rövidfimekből 
felépülő kalendáriumba az interneten. 

Naponta új f i lmmel egészültek ki a már 
feltöltöttek. A művész honlapján az aznapi 

f i lmet egy ál lókép és egy rövid leírás 
foglal ja össze. Jonas Mekas munkáit El le 

Burchi l l  vágta. További támogatást nyújtott 
a művész számára Benn Northover, Pip 

Chodorov, Joseph Fusco és f ia, Sebastian 

4 365 Day Project elérhető a művész honlapján,
http://jonasmekasfilms.com.

a black l ine fol lowing the l inearity of the f i lm 
material, similar to a f i lm-rol l sculpture. Each 
monitor corresponds to a scene in Mekas’ 
l i fe, while the screens together construct an 
overal l chronicle of the l i fe of the art ist. It is 
the spectators’ gaze that reconstructs the 
logic of the art ists’ memory, the logic of t ime 
(chronology), and the (his)story of  
Jonas Mekas.

The 365 Day Project is a sequence of f i lms 
and videos in calendar form4. Every day, 
from January 1, 2007, for an entire year, 
as indicated by the t it le, the greater public 
( including the art ist’s fr iends, as well as those 
unknown to him) was invited to view a diary 
of short f i lms of various lengths (from one to 
twenty minutes) on the internet. A f i lm was 
posted each day, supplementing the previously 
posted pieces. On the art ist’s homepage, a sti l l 
image and a short description summed up the 
daily video. Jonas Mekas’ works were edited 
by El le Burchi l l .  Addit ional assistance was 
provided by Benn Northover, Pip Chodorov, 

4 365 Day Project is available on the artist’s website,
http://jonasmekasfilms.com.
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Mekas, együttműködve a Stendhal Galériával 
és agnès b.-vel. Ennek a csapatmunkának 

eredményeként mintegy 38 órányi  
mozgókép jött létre.

A kiál l í tás központi elképzelése a hétköznapi 
gyakorlat és az „élő művészet” bemutatása, 
amikor az élet mind egyéni, mind közösségi 

megtapasztalása a hypermédia kontextusába 
helyeződik, viszonylag új helyzetet teremtve 
ezzel a New York-i avangárd f i lmes művész 

számára. A f i lmes napló műfaja Jonas 
Mekasnál régre visszanyúló és megszokott 

kifejezési mód. Életének pi l lanatait (csakúgy, 
mint barátaiét) kezdetben írott formában, majd 

fotókkal, később pedig Bolex kamerával, i l letve 
videó- és digitál is kamerákkal rögzítette.  

P. Adams Sitney különbséget tesz önéletrajzi 
f i lm és f i lmes napló között5. Míg az utóbbi a 
forgatás közbeni kamerával vágás logikájára 

épül, addig a másik az élmény és annak 
interpretációja közötti törésvonallal szembesül. 

Jonas Mekas munkája ennek a két műfajnak 

5 „Le je filmé”, kiállítási katalógus (Centre Georges Pompidou és  
Musée National d’Art Moderne, 1995. május 31-tól július 2-áig), Párizs, 

Centre Pompidou/Scratch Projection, 1995, p. 1986.

Joseph Fusco, and the art ist’s son, 
Sebastian Mekas, in col laboration with 
Stendhal Gallery and agnès b. This team 
effort resulted in some thirty-eight hours of 
moving images.

The central concept of the exhibit ion is 
the presentation of everyday practices 
and “l iving art”, which bring together the 
notion of empirical l i fe (private and public) 
and the context of hypermedia, a relatively 
new situation for the f i lmmaker from New 
York’s avant-garde. On the one hand, the 
genre of the f i lm diary5 is a very long-held 
and famil iar mode of expression for Jonas 
Mekas. He has captured moments of his 
l i fe, as well as those of his fr iends, through 
writ ing and then photography, and later 
recording with a Bolex camera, and then 
video and digital cameras. P. Adams Sitney 
differentiates between an autobiographical 
f i lm and a f i lm diary. The latter is based 
on the logic of f i lm edited in the camera, 

5 “Le je filmé”, exhibition catalogue (Centre Georges Pompidou 
and Musée National d’Art Modern, May 31 – July 2, 1995), Paris, 
Centre Pompidou/Scratch Projection, 1995, p. 1986.
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az ötvözete. Évtizedek óta napjainkig 
összegyűlt felvételei archívumként a 365 

Day Project kiegészítő anyagát és egyben 
gazdagságát adják a folyamatban lévő 
projektek mellett. Pierre Noguez f i lmes  

ön-archiválásnak hívja ezt6. 

Jonas Mekas élete és f i lmjei egymásba 
fonódnak7. A 365 Day Project ebből 

egy évet tár elénk töredékes formában, 
melyet a mű Petrarcának való ajanlása 

is megerősít. A Canzoniere. Rerum 
Vulgarium Fragmenta (Énekeskönyv, 

Töredékek népnyelven) című reneszánsz 
mű 365 szonettet foglal magába, melyeket 

Petrarca szerelmének,  
Laurának dedikált.

A 365 Day Project on-l ine formája a 
„f i lmes efemerida” gondolatát valósít ja 

meg: Jonas Mekas életének eseményeiről 
forgatott videóit mutatja be nap mint nap 
az interneten, a napló és a naptár formáit 

6 Idem.
7 „Filmeket készítek, ezért élek,” mondja Jonas Mekas

Walden című 1969-es filmjében. „Élek, ezért készítek filmeket.”

while the former confronts the rupture 
between the t ime of the experience and its 
interpretation. Jonas Mekas’ works are an al loy 
of these two genres. Recordings accumulated 
over the decades, up to the present day are 
the sum of his archive, supplementing the on-
going dai ly recordings, and providing a wealth 
of addit ional material for the 365 Day Project. 
Pierre Noguez cal ls this self-archiving6. 

The l i fe and f i lms of Jonas Mekas are t ightly 
interwoven into one another7. The 365 Day 
Project reveals one year from this process 
in a fragmentary form, also attested by its 
dedication to Petrarch. The Renaissance work 
Canzoniere. Rerum Vulgarium Fragmenta 
(Song-Book, Fragments, in the vernacular) 
comprises 365 sonnets dedicated to Petrarch’s 
beloved Laura.

The onl ine form taken by the 365 Day Project 
real izes the notion of “ f i lmic ephemeris” as the 
events in the l i fe of Jonas Mekas shot on video 

6 Ibid.
7 “I make home movies, therefore I live,” Jonas Mekas says in Walden 
(1969) “I live, therefore I make home movies.”
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ötvözve. Így válnak a művész életének f i lmjei 
magán jel legűvé és egyben nyi lvánossá. Az 

internetnek köszönhetően nincs többé nagy 
távolság az anyagok felvétele, a rövidfi lmek 

elkészítése és megosztásuk, terjesztésük 
között. A néző a művész hétköznapjait  

követi részt vál lalva benne.

A hétköznapok ismétlődését és 
megismételhetetlenségét egyszerre  

magukba foglaló rövidfi lmek emberséget 
tükröznek az élet örömét és ünneplését 

megörökítve. Bár a korábbi 16 mm-re forgatott 
f i lmek leginkább gyors r itmusú, vi l lanás 

szerű mozgóképekből ál ltak, addig a videó 
technikájának köszönhetően itt inkább a 

hosszú beál l í tásra kerül a hangsúly.  
Változás ezen kívül Jonas Mekas jelenlétében 

fedezhető fel. Régebbi f i lmjeiben inkább 
megfigyelőként, i l letve az események 
tanújaként volt jelen és azokat külső 

narrátorként véleményezte elgondolkodva azon, 
mi tesz egy pi l lanatot meghatározóvá. Mostani 

videósorozatában viszont részt  
vál lal az eseményekben és azokat  

gyakran maga lendít i  előre. Többnyire 

are presented day by day on the internet, 
combining the calendar with the diary 
form. In this way, the f i lms of the art ist’s 
l i fe become both intimate and ex-t imate. 
Thanks to the internet, there is no longer 
a big distance between the recording of 
subjects, the production of short f i lms, 
and their sharing and distr ibution. The 
spectator can fol low the art ist’s dai ly l i fe, 
as i f taking part in it.

The short f i lms comprising simultaneously 
the sequence of repetit ions and 
unrepeatable days ref lect humanity, 
registering the joy of l i fe and its 
celebration. Though the earl ier f i lms 
shot on 16mm were comprised mainly of 
f lashing moving images of quick rhythm, 
thanks to the technique of video, here 
the emphasis is on the long sequence 
shot. Moreover, the presence of the art ist 
has also changed. In his early f i lms, he 
participated as an observer, or as the 
witness of events narrated in voiceover, 
philosophizing on what made a moment 
signif icant. In the series of current videos, 
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meghagyja digitál is kamerájának eredeti 
hangfelvételeit, így a szereplők közvetlenül 

fejezik ki önmagukat.

A kamera, Dziga Vertovhoz hasonlóan 
f i lmszemként jelenik meg. De míg Vertov a 

legobjektívebb és mechanikusabb hatást 
szeretné elérni ezzel, addig Mekasnál 

a kézikamera mozgása személyes: 
egy protézishez hasonlóan felveszi az 

eseményekben résztvevő lendületét 
és gesztusait. Azonban Vertovval 

egyezően Mekas is a megrendezés 
nélkül i mindennapi élet áramlásának 
megörökítését tarjta elsődlegesnek. 

Ellentétben a naplóírással, melyben a 
visszatekintés és összegzés gesztusa 

dominál, a f i lmes napló a váratlan 
rögzítésére, „fel jegyzésére” irányul. Így a 
történet íródása mindig az el jövendőn és  

a betel jesedésen alapul8. 

8 „A kihívás az, hogy hogyan lehet megörökíteni a valós élet 
pillanatait, és elkapni annak lényegét töretlenül. Semmi vágás. 

Egy beállítás, egy felvétel. Egyszerűen hangzik, de nem az. 
Meg kell tanulni türelmesen kivárni a pillanatot. Én továbbra is 

a legnehezebb kihívással szembesülök: igazán egyedinek lenni, 
miközben valós élethelyzeteket veszek szalagra. Azt hiszem, egyre 

közelebb vagyok a sikerhez, de ez a saját identitásomban való 

he participates in the events, often interfering 
into them. Most of the t ime, he also keeps the 
original sound from the digital camera, so that 
everyone can express themselves directly.

The camera appears similarly to Dziga Vertov’s 
cine-eye, but while Vertov tended to achieve 
the most objective and mechanic effect with 
this, the movement of Mekas’ handheld camera 
is rather personal: it records the movements 
and gestures of those participating in the 
events l ike a prosthesis. At the same time, 
corresponding to Vertov, Mekas assumes that 
the most important thing is to record the f low 
of unstaged everyday l i fe. In contrast to diary-
writ ing technique, in which the momentum of 
looking back and summing up dominate, as 
for the f i lm diary, it aims at random recording, 
“noting”. In this way, the writ ing of the story  
is based on that which is to come  
and to be fulf i l led8.  

8 “The challenge is how to record moments of real life and catch the 
essence of the moment in one unbroken take. No editing. One take, one 
shot. It sounds easy, but it’s not. You have to be able to wait patiently 
for that moment. I continue to face the most difficult challenge: being 
really individual while taping real life situations. I think I am coming closer 
to succeeding, but it takes a total submersion of my own identity. It’s a 
meeting between trance and madness.” In: Obrist (Hans Ulrich), 
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A nézők szeme előtt Jonas Mekas magányos 
vagy társaságban, barátokkal elköltött 

étkezései, munkás napjai, elmerült vagy 
könnyed beszélgetései, táncos vagy dalos 
estéi, koncertek, elmélkedések, a művész 

szemlélődése és utazásai jelennek meg. 
Független f i lmesekkel, f luxus, pop art és más 
művészekkel, írókkal, költőkkel, krit ikusokkal, 

f i lozófusokkal, zenészekkel, családjával, 
növényekkel és ál latokkal ismerkedhetünk 

meg. A f i lmek összessége kultúrtörténeti 
antológiaként is olvasható, melyben barátok 

digitál is képeslapjai, Jonas Mekas születésnapi 
jókívánságai épp úgy szerepelnek, mint a 

visszatérő viccmesélés és anekdotálás  
vagy az elmúlásról való megemlékezés  

és az otthon keresése.

A videók szövetébe különböző idősíkok 
kerülnek egymás mellé. Jonas Mekas ars 

poeticus hangvételű júl ius elsejei  

teljes elmerülést kívánja. A transz és az őrület találkozása ez.” in Obrist 
(Hans Ulrich), „Interview. Brief Glimpses of Beauty. Jonas Mekas” in C 

International Photo Magazine, 2010. április,
forrás: http://jonasmekasfilms.com/diary/?paged=3.

Jonas Mekas, al l  alone or in company, 
appears before the viewer’s eyes, at meals 
spent with fr iends, during working days, 
in absorbed discussions or l ight chats, 
evenings of dance or song, concerts, 
meditations, the art ist in contemplation 
and his travels. We can make the 
acquaintance of independent f i lmmakers, 
Fluxus, Pop Art and other art ists, writers, 
poets, crit ics, phi losophers, musicians, 
family members, plants and animals. 
The whole f i lm series can be read as an 
anthology of cultural history, in which 
fr iends’ digital postcards, and Jonas 
Mekas’ birthday greetings feature just as 
the recurring jokes and storytel l ing, or the 
commemoration of death and  
the search for home.

In the fabric of the videos, various courses 
of t ime arrive side by side. Jonas Mekas’ 
ars poetic-toned “sitpod9” from the 1st 

“Interview. Brief Glimpses of Beauty. Jonas Mekas”,  
C International Photo Magazine, April 2010.
Source: http://jonasmekasfilms.com/diary/?paged=3.
9 The expression of „sitpod” is a reference to the original iPod 
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„sitpod9”-jában arról a vágyáról beszél 
nyí ltan, hogy megtalál ja az egyensúlyt 

az előre szaladó élet és a múlt felvételei, 
a fel idézés és az emlékezetbe vésés 
között. Nem csak megörökít, hanem 

reflektál annak módjára vagy az abban 
elhangzottakra. Visszatérő gesztusa, 
hogy maga felé fordít ja kameráját és 
így beszél közvetlenül a nézőhöz és 

önmagához egyben, gyakran magáról a 
365 Day Project alkotói folyamatáról. A 

mű werkfi lmjeibe is betekintést enged 
számos esetben. A hónap végén pedig 

a mindennapi f i lmek jegyzeteinek 
összefoglalásából ki indulva áttekintés 

készít. Jonas Mekas leplezetlen cél ja a 
365 Day Projecttel a valóság képeinek 
költészetté formálása a haiku let isztult 

formájának példáját követve.

A 365 Day Project (2007) instal lációját 
a First 40 (2006) és a Sleepless Nights 

9 A „sitpod” kifejezés annak az iPod hordozóra készült rövidfilmnek 
játékos elnevezése, melyben egy asztalt körülülve tűnődnek 

Jonas Mekas és/vagy barátai. Ehhez hasonló szójáték az „eye-
pod” is.

of July speaks honestly about the desire to f ind 
a balance between l i fe, which runs ahead, and 
recordings of the past, between reminiscence 
and remembrance. He not only records, but 
also ref lects on how or when something was 
recorded. In a recurring gesture, he turns the 
camera on himself, and thus speaks directly to 
the viewer and also to himself, frequently about 
the art ist ic process of the 365 Day Project. In 
many cases, the work also gives an insight into 
werkfi lm. At the end of the month, he makes 
a summary overview of the notes of the dai ly 
f i lms. Jonas Mekas’ undisguised aim with the 
365 Day Project is to transform the images of 
real ity into  poetry, fol lowing the example  
of the pure form of haiku.

The instal lat ion of the 365 Day Project (2007) is 
completed with the instal lat ion of the projection 
of the Sleepless Nights Stories (2011) and First 
40 (2006) in the darkened hal l of the gal lery.

The First 40 portrait series is based on Jonas 
Mekas’ earl ier works, which were more or less 

backing. In these shortfilms Jonas Mekas and/or his friends are ruminating 
around a table. „Eye-pod” is a similar word-play.
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Stories (2011) című művek vetítése egészít i  
ki a galéria elsötétített termében.

A First 40 portrésorozat Jonas Mekas korábbi 
művein alapul, melyeket kisebb vagy nagyobb 
mértékben átdolgozott és amelyek így együtt 

önálló egységként jelennek meg. T isztelet adás 
ez a számára fontos alkotók és színhelyek felé.

Az 1001 éjszaka meséi olvasmányélményéből 
született Sleepless Nights Stories című 

munka 25 történetet beszél el, melyek az arab 
mesékkel el lentétben valódi élethelyzeteket 
mutatnak be. Egy lehetséges indoka Jonas 

Mekas álmatlanságának talán az egyedüllét, 
melyet társasággal orvosol. A szereplők 
mindegyike jó barátságban van vele, így 

maga a művész is elválaszthatatlan része a 
történeteknek. A f i lm kézzel írott inzert jein az 

„Al lah dícsérete” fel irat jelenik meg helyenként.

Jonas Mekas f i lmjeinek krit ikai megközel ítése 
leginkább f i lmanyagra készített munkáival 

foglalkozik, melyek a médiaiparral 
párhuzamosan mindig költői hangon szólnak, 

hűen az avantgárd f i lmkészítéshez. Családi 
és mindennapi jelenetekből csakúgy, mint 

revised, so that together they represent 
a unit as a whole. It is an homage to 
important art ists and places.

The work Sleepless Nights Stories, created 
on the basis of the Tales of 1001 Nights, 
recounts 25 stories, which, contrary to 
the Arabian tales, show real l i fe situations. 
One possible reason for Jonas Mekas’ 
insomnia could be his sol itude, which he 
cures by having company around him. 
Those who feature in his f i lms are al l 
fr iends with him, so that the art ist himself 
is an essential, inseparable part of the 
story. In the handwritten intert it les of his 
f i lms, the words “praise Al lah”  
appear sporadical ly.

The approach of crit icism and reviews 
on Jonas Mekas’ f i lms revolves around 
issues of tradit ional f i lm and the media 
industry, in paral lel with a (re)presentation 
of a poetic world, faithful to avant-garde 
f i lmmaking. The creation of a personal 
cinema composed of family and everyday 
scenes, as well as footage that became 
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történelmileg jelentős f i lmszalagokból 
épít i fel személyes moziját. Jonas Mekas 
az „önírás” (Foucault után) int imitásából 

és az egyéni történetek összefüggéséből 
merít, melyek a mozinak köszönhetően 

közösségi tapasztalattá válnak. A kiál l í tás 
befogadása kol lektív, mégis lehetővé 

teszi, hogy a látogató kiválassza azt, ami 
számára vonzó. Így a kiál l í tás szabadságot 
nyújt az életképek egy nem l ineáris módon 
való megtekintésére, némiképp hasonlóan 

ahhoz, ahogy az ember az interneten 
böngészve, szörfözve egyes  

képeknél megáll.

Kerekes Anna

historical ly signif icant, draws on the complexity 
between the intimacy of “self-writ ing” 
(according to Foucault’s definit ion) and the 
individual stories that make up a col lective 
experience as related through cinema. 
The experience of this exhibit ion is also a 
collective experience, yet al lows the visitor 
to view that which s/he f inds most attractive 
and moving. In this way, the exhibit ion offers 
the freedom to view moments in a non-l inear 
fashion, somewhat analogous to the way one 
experiences images on the internet: through 
browsing or surf ing, and then stopping  
to view a single image.

Anna Kerekes
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Bemutatott  művek l istája

365 Day Project
2007, v ideó, 38 óra

First  40
2006, v ideó, 3 óra 35 perc

Sleepless Nights Stor ies
2011, v ideó, 1 óra 54 perc

List of Works

365 Day Project
2007, v ideo, 38 hours

First  40
2006, v ideo, 3 hours 35 min.

Sleepless Nights Stor ies
2011, v ideo, 1 hour 54 min.













25

Jonas Mekas életrajza
Forrás:  ht tp:// jonasmekasf i lms.com/bio.php

Jonas Mekas 1922-ben születet t , 
egy k ics i  l i tván fa luban Semenišk ia i-

ban. 1944-ben őt  és Adol fas nevű 
testvérét  a nácik az e lmshorni 

kényszermunkatáborba hurcol ják.  A 
háború után Mekas a Mainz i  Egyetemen 

f i lozóf ia tanulmányokat fo lytat ,  majd 
1949 végén az ENSZ Menekül tügy i 

Bizottsága segí tségével ,  testvérével 
együtt  New Yorkban te lepedik le. 

Biography of Jonas Mekas
Source:  ht tp:// jonasmekasf i lms.com/bio.php

Jonas Mekas was born in 1922, in the farming 
v i l lage of  Semenišk ia i ,  L i thuania.  In 1944, he 
and h is brother,  Adol fas,  were taken by the 
Nazis to a forced labor camp in E lmshorn, 
Germany. After  the war,  he studied phi losophy 
at the Univers i ty  of  Mainz.  At  the end of  1949, 
the UN Refugee Organizat ion brought both 
brothers to New York Ci ty,  where they 
 sett led in W i l l iamsburg,  Brooklyn.
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Két hétte l  New Yorkba érkezése után 
kölcsönpénzből  megvásárol ja e lső Bolex 
kameráját  és megkezdi  f i lmre venni  é lete 

főbb eseményei t .  Hamarosan e lköte leződik 
az amer ika i  avantgárd f i lm mozgalom  

mel let t  és annak egyik fő a lak jává vá l ik .

1954-ben öccsével  megalapí t ják a Fi lm 
Cul ture  magazint ,  amely ik hamarosan 

a f i lmes szakma legfontosabb szakmai 
fórumává vá l ik  az Egyesül t  Á l lamokban. 
1958-ban e l indí t ja  a Vi l lage Voice-ban a 

legendás Movie Journal  rovatot .  1962-ben 
megalapí tot ta a F i lmkészí tők Szövetségét 

(F i lm-Makers’  Cooperat ive) ,  majd 1964-
ben a F i lmkészí tők F i lmszínházát (F i lm-

Makers’  Cinematheque) ,  amelyből  végül 
az Anthology F i lm Archives nőtt  k i ,  a 

v i lág egyik legnagyobb és legfontosabb 
avantgárd mozi  tárháza és vet í tés i 

he lysz íne.  Ez idő a lat t  Mekas fo lytat ja 
i rodalmi  tevékenységét és forgat ja f i lmje i t . 

Máig több mint  húsz könyvet adott  k i 
prózáiva l  és köl teményeive l ,  ezeket 

t izenkét nyelvre ford í tot ták le.  L i tván 
nyelvű köl teményei  részei  vá l tak a l i tván 

Two weeks af ter  h is arr iva l  in  New 
York,  he borrowed money to buy h is 
f i rst  Bolex camera and began to record 
br ie f  moments of  h is l i fe .  He soon got 
deeply involved in the Amer ican avant-
garde f i lm movement.  In 1954, together 
with h is brother,  he started Fi lm Cul ture 
magazine,  which soon became the most 
important f i lm publ icat ion in the U.S. 
In 1958, he began h is legendary Movie 
Journal  column in the Vi l lage Voice . 
In  1962, he founded the F i lm-Makers’ 
Cooperat ive,  and in 1964 the F i lm-
Makers’  Cinematheque, which eventual ly 
grew into Anthology F i lm Archives,  one 
of the wor ld’s largest and most important 
reposi tor ies of  avant-garde c inema, and 
a screening venue.

Dur ing a l l  th is t ime, he cont inued wr i t ing 
poetry and making f i lms. To date,  he has 
publ ished more than 20 books of  prose 
and poetry,  which have been t rans lated 
into over 12 languages. His L i thuanian 
poetry is  now part  of  the L i thuanian 
c lass ic l i terature canon, and h is f i lms 
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i rodalmi  kánonnak, f i lmje i  megta lá lhatók 
a v i lág vezető kortárs múzeumainak 

gyűj teményeiben. Sokan neki 
tu la jdoní t ják a f i lmes napló,  mint  ú j  műfa j 

megteremtését.  Mekas akt ív  az oktatás 
terü letén is ,  tan í tot t  a New School  for 

Socia l  Research-ön, az Internat ional 
Center for  Photography-n,  a Cooper 

Union-on, a New York Univers i ty-n  
és az MIT-n.

Mekas leghí resebb f i lmje i :  The Br ig  — 
ez a Velencei  F i lmfeszt ivá l  nagydí ját 
nyerte e l  1963-ban, Walden  (1969), 

Reminiscences of  a Journey to L i thuania 
(1972) ,  Lost Lost Lost  (1975),  Scenes 

f rom the L i fe of  Andy Warhol  (1990), 
Scenes f rom the L i fe of  George Maciunas 

(1992) ,  és As I  was Moving Ahead I 
saw Br ief  Gl impses of  Beauty (2000) . 

2007-ben a 365 napos pro jekt  c ímű 
f i lmnapló ját  forgat ja le és tesz i  közzé 

napról  napra az interneten.

Mekas f igye lme 2000 óta a 
f i lminsta l lác iók fe lé fordul t .  I lyen je l legű 

can be found in leading museum col lect ions 
around the wor ld.  He is  largely credi ted for 
developing the d iar ist ic form of  c inema. Mekas 
has a lso been act ive as an academic,  teaching 
at the New School  for  Socia l  Research, the 
Internat ional  Center for  Photography,  Cooper 
Union, New York Univers i ty,  and MIT.

Mekas’ f i lm, The Br ig ,  was awarded the 
Grand Pr ize at  the Venice F i lm Fest iva l  in 
1963. Other f i lms inc lude Walden  (1969), 
Reminiscences of  a Journey to L i thuania 
(1972),  Lost Lost Lost  (1975),  Scenes f rom 
the L i fe of  Andy Warhol  (1990),  Scenes f rom 
the L i fe of  George Maciunas  (1992),  and As 
I  was Moving Ahead I  saw Br ief  Gl impses of 
Beauty  (2000).  More recent ly,  in 2007, he 
completed a ser ies of  365 short  f i lms re leased 
on the internet,  one f i lm every day.

Since 2000, Mekas has expanded h is work 
into the area of  f i lm insta l lat ions,  exhib i t ing at 
the Musée d’Art  moderne de la V i l le  de Par is, 
the Moderna Museet (Stockholm),  MoMA – 
PS1 Contemporary Art  Center,  documenta 
Kassel ,  the Museum Ludwig in Cologne, and 
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munkái t  a pár izs i  Város i  Modern Művészet i 
Múzeumban, a stockholmi Moderna 

Museetben, a PS1 Kortárs Művészet i 
Központban, a kassel i  Documentán, a köln i 
Ludwig Múzeumban és a Velecei  Biennálén 

ál l í tot ta k i .  2007-ben ny í l t  meg  
V i ln iusban a Jonas Mekas V izuál is 

Művészetek Központ ja.

the Venice Biennale.  In 2007, the Jonas 
Mekas Center for  the V isual  Arts opened  
in V i ln ius,  L i thuania.
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Kiadva Jonas Mekas 365 Day Project 
című k iá l l í tása a lka lmából  

(2012. jún ius 8.  – jú l ius 6. ,  2B Galér ia ) .

Kurátor Kerekes Anna.
A k iá l l í táson a First  40  (2006) és a 

Sleepless Nights Stor ies (2011)  művek 
vet í tése a 365 Day Project  (2007) 

insta l lác ióhoz kapcsolódóan  
kerü l  bemutatásra.

Publ ished on the occasion of  the exhib i t ion, 
365 Day Project  of  Jonas Mekas  
(June 8 – July 6,  2012 at  2B Gal lery ) .

Curated by Anna Kerekes,  th is exhib i t ion 
presents the pro ject ion of  First  40  (2006) 
and Sleepless Nights Stor ies  (2011), 
re lated to the insta l lat ion of  the 365 Day 
Project  (2007).
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A 2B Galér ia köszöni  mindenek e lőt t 
Jonas Mekasnak nagyle lkűségét és 

f igye lmes együttműködését.

A galér ia há láva l  te l i  köszönetet  mond 
a k iá l l í tás partnere inek,  az agnès b. 

Alapí tványnak és a Mi l lenár isnak.

A galér ia szeretné k i fe jezni  köszönetét 
a k iá l l í tást  támogató magyarországi 

Li tván Nagykövetségnek Giedr ius 
Galkauskas vezetésével  és a közösségi 

f inansz í rozású honlapnak, a  
KissKiss BankBanknak.

The 2B Gal lery thanks f i rst 
and foremost Jonas Mekas for 
his generosi ty and attent ive 
col laborat ion.

The gal lery is  gratefu l  to exhib i t ion 
partners,  the agnès b.  Endowment 
Fund, and the Mi l lenár is  Budapest.

The gal lery a lso wishes to 
acknowledge the support  of 
the Embassy of  the Republ ic of 
Li thuania in Hungary,  superv ised 
by Giedr ius Galkauskas,  and the 
crowdfunding s i te,
KissKiss BankBank.










