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Takeshi Murata was born in 1974 in Chicago. He graduated from the department of Film/Animation/
Video at the Rhode Island School of Design in Providence. Widely recognized for his painstakingly 
rendered, hyperrealist animated videos and computer generated graphics, he has most recently 
exhibited at the Kunsthall Stavanger in Norway, Museo de Arte Latinoamericano in Buenos Aires, 
Museum of Modern Art in Warsaw, Contemporary Art Museum St. Louis, and Sundance Film Festival. 
His works are in such collections as the San Francisco Museum of Modern Art, DESTE Foundation 
for Contemporary Art in Athens, and The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
in Washington, D.C.. Takeshi Murata lives and works in Los Angeles.
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Takeshi Murata with Billy Grant, Night Moves, 2012,
single-channel video, TRT 6’01’’, color, stereo



Expanded Cinema, 2011, pigment print, 68,6 x 106,7 cm







Untitled (1), 2015, screenprint with UV inks on 
Somerset Radiant White 500 gsm, 35,6 x 27, 9 cm





Untitled (4), 2015, screenprint with UV inks on 
Somerset Radiant White 500 gsm, 35,6 x 27, 9 cm





Untitled (9), 2015, screenprint with UV inks on 
Somerset Radiant White 500 gsm, 35,6 x 27, 9 cm





Untitled (11), 2015, screenprint with UV inks on 
Somerset Radiant White 500 gsm, 35,6 x 27, 9 cm









Cyborg, 2011, pigment print, 71,1 x 106,7 cm



I, Popeye, 2010, single-channel, video, TRT 6’5’’, 
sound by Davin Flynn and Rose Goldstein, 
sound mastering by Johnny Woods













Takeshi Murata with Billy Grant, Night Moves, 2012, 
single-channel video, TRT 6’01’’, color, stereo



OM Rider, 2013-14, single-channel video, TRT 11’39’’, color, stereo, sound 
by Robert Beatty, character voices by C. Spencer Yeh, music by Devin Flynn, 
sound mastering by Jason Lescalleet at Glistening Labs USA









Melter 3-D, 2014, 
sculptural animation, 
162,5 x 55,9 x 55,9 cm











Condos, 2012, pigment print, 157,5 x 127 cm



Natalia Sielewicz

Pożerające siebie miasto nastraja cię na fale końca świata. Nazwijmy je 
Los Angeles. Rząd zgnił do szpiku kości przez narkokapitał i pogrąża się w chaosie. 
Recesja pozostawiła za sobą miejski krajobraz wojenny pełen arterii 
komunikacyjnych, fortyfikacji i stref bez ognia, patrolowanych 
przez wzmocnione policyjne siły lotnicze we współpracy z quasinazistowskimi 
służbami ochrony. Wzdłuż linii społecznego pęknięcia gigadolary firm 
medialnych oplatają sadomasochistycznie połacie dynamicznych placów budowy 
gdzie wirus neozarazy rozprzestrzenia się wśród ambientowych zakłóceń 
tektonicznych. Semiotyczne pół-inteligentne śmieci drżą na wietrze i cuchną 
w tropikalnym żarze tej popieprzonej pogody. 

         Nick Land, Meltdown, 19941 

 Świat Takeshiego Muraty to świat cyfrowego rozkładu. Towary masowej konsumpcji są wiotkie, 
rozpuszczają się pozbawione siły grawitacji wewnątrz idealnie płaskich kompozycji wykonanych 
techniką CGI (Computer Generated Imagery). Nie da się ich dotknąć, powąchać; gładkie i bezszwowe, 
są ciągłym strumieniem informacji zapisanym w zmysłowej fakturze produktu. To zdumiewające, 
że wciąż rzucają swój cień. Nawet materialny obiekt w przestrzeni galerii, wzbudzony światłem 
stroboskopu Melter 3-D, płynnie przekształca się na naszych oczach. Ta specyficzna hybrydyczność 
ma swoją temperaturę właściwą, oscylującą gdzieś pomiędzy sterylnym chłodem animacji a pulsującym 
ciepłem rozgrzanego kapitału. Utkana z tego materiału rzeczywistość posiada swoją gęstość 
i gramaturę, mimo płaskiej jak laminat nawierzchni. W syntetycznych martwych naturach Muraty 
fascynacja banalną materią codzienności i jej opakowaniem z termoplastycznych polimerów osiąga 
masę krytyczną i promieniuje wysokooktanowym fluorescencyjnym światłem, które odsłania nam drugą 
naturę przedmiotu. Co właściwie sprawia, że dzisiejsze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające?  
W swej hiperrealistycznej przeciętności i przyziemności, puszki po napojach energetycznych, butelki 
po piwie, plastikowe kubki po mocha frappe cappucino i coli zero z McDonalda, pojawiają się w sferze 
domowej na nie do końca jasnych zasadach, jak odpady po całonocnej imprezie, z której nikt nie wyszedł 
żywy (Spring break forever, bitches! Just pretend it’s a video game. Like you’re in a fucking movie). 
Poszczególne kadry skonstruowane są na wzór witryn sklepowych, w których każdy drobiazg i element 
aranżacji — od oświetlenia po scenografię — ma nas zachęcić do konsumpcji eksponowanych towarów. 
Flirtując z estetyką nowoczesności zawładniętej przez nowe technologie, systemy komunikacji 

1. Nick Land, Meltdown, w: red. N. Land, Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007, Urbanomic / Sequence Press, New 
York 2011, s. 456, tłum. własne.



Natalia Sielewicz

Metrophage tunes you into the end of the world. Call it Los Angeles. 
Government is rotted to its core with narco-capital and collapsing messily. 
Its recession leaves an urban warscape of communication arteries, 
fortifications and free-fire zones, policed by a combination 
of high-intensity LAPD airmobile forces and borderline-Nazi private 
security organization. Along the social fracture lines multimedia gigabucks 
tangle sadomasochistically with tracts of dynamic underdevelopment where 
viral neoleprosy spreads amongst ambient tectonic-tension static. Drifts 
of densely-semiotized quasi-intelligent garbage twitch and stink 
in fucked-weather tropical heat.

         Nick Land, Meltdown, 19941  

 The world of Takeshi Murata is a world of digital meltdown. Products of mass consumption become 
limp; deprived of gravitational force, they dissolve within ideally flat CG (computer generated) compositions. 
You cannot touch or smell them; smooth and seamless, they form a constant stream of information encoded 
in the sensuous texture of the commodity. It’s surprising that these objects still manage to cast shadows. Even 
the material object in a gallery space, the Melter 3-D animated by strobe lights, liquidifies in front of our very 
eyes. This distinct hybridity has its specific temperature, oscillating somewhere between sterile coldness 
of an animation and a pulsating warmth of heated capital. The reality built with this material has its density 
and weight, despite the flat, laminate-like surface. Murata’s fascination with the banal matter 
of the everyday, with its thermoplastic packaging, achieves its peak in his synthetic still lifes, radiating 
with high-octane fluorescent light, revealing the objects’ second nature. Just what is it that makes today’s 
homes so different, so appealing? In their hyperrealist mediocrity and mundane flatness, empty energy drink 
cans, beer bottles, plastic take-away cups appear in the domestic sphere on a pretty unclear basis, like 
radioactive waste after an all-night party that no-one survived (Spring break forever, bitches! Just pretend 
it’s a video game. Like you’re in a fucking movie). Each frame is constructed like a window display, in which 
every detail, and the arrangement of elements — from lighting to scenography — is to lure us into consumption. 
Flirting with the esthetics of modernity taken over by new technologies, with systems of communication 
and consumption, tacky glamour of hotel lobbies, and corporate design, Murata reveals the clinch between 
alienation and desire, produced by the culture of late capitalism.
 There is something unconditionally nostalgic, not so say vanitative, in this clash of everyday attributes 
of trashy capitalist realism with elements of cyberpunk subculture, B movies and esoterica, which enjoyed their 

1. Nick Land, Meltdown, in: N. Land (ed.), Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007, Urbanomic / Sequence Press, 
New York 2011, p. 456



i konsumpcji, przez tani blichtr hotelowego lobby i korporacyjnego dizajnu, Murata ukazuje klincz 
pomiędzy alienacją a pożądaniem, jaki produkuje kultura późnego kapitalizmu. 
      Jest coś bezsprzecznie nostalgicznego, wręcz wanitatywnego w zderzeniu tych codziennych 
atrybutów śmieciowego realizmu kapitalistycznego z elementami subkultury cyperpunka, filmów klasy B 
i ezoteryki, których rozkwit, podobnie jak utopijna wiara w nowe technologie, przypadł na lata 
dziewięćdziesiąte. Czym jednak tłumaczyć tę atmosferę niesamowitości, ten współczesny cybergotyk, 
który przenika cyfrowe natures mortes Muraty i powracającą w mainstreamowej modzie 
i popkulturze tęsknotę za internetową rewolucją? Strach przed nieznanym i egzystencjalny niepokój 
związany z postępem cywilizacyjnym i nowymi zdobyczami techniki leżą u podstaw doświadczenia 
każdego pokolenia i każdej epoki. Pod koniec dziewiętnastego wieku wprowadzenie energii elektrycznej 
kojarzono ze zjawiskami nadprzyrodzonymi (głosy w przekazach radiowych lub na łączach 
telegraficznych), z kolei początek telewizji i sitcomów w latach 50. całkowicie przeorganizował strukturę 
rodziny i przestrzeni domowej. Wyparte technologie analogowe powracające w kompozycjach Muraty 
manifestują ideę swojej skończoności i znikomości. Jak pisze Slavoj Žižek interpretując pisma Lacana, 
dla francuskiego filozofa Realne „w swojej najgłębszej istocie musi zostać absolutnie pozbawione 
substancji”2.  W pozornie harmonijnych przedstawieniach Muraty, nieobarczone uciążliwą 
materialnością cyfrowe obiekty ukrywają, pod gładką, błyszczącą powierzchnią znajomych kodów, klisz 
i zasłoną pozorów, traumatyczny Brak i przerażającą drugą naturę rzeczy. Parafrazując tytuł kultowej 
pozycji cyberpunkowej Ghost in the Shell, to już nie duch w pancerzu, a duch, który ten pancerz opuścił 
i zaczął żyć własnym życiem. 
 W pracach Muraty entropiczną szarość w stylu 8-bitowej estetyki wczesnego internetu 
zastępuje Dark Paradise na halucynacyjnym tripie. Film OM Rider, emanujący klimatem Zagubionej 
autostrady Davida Lyncha i włoskiego kina grozy, jest miejscem spotkania dwóch antybohaterów 
na pustyni Realnego — w zaświatach ukrytej sieci przypominających Second Life. To „wirtualne 
sanktuarium pozwalające uciec przed różnymi przykrościami rzeczywistego świata” — by przywołać 
słowa Thomasa Pynchona, który w ten sposób opisuje mroczną aplikację Deeparcher w swojej 
ostatniej powieści Bleeding edge3. W żargonie ekonomicznym tytułowe zakrwawione ostrze 
to technologia eksperymentalna o wysokim stopniu ryzyka — tak bardzo awangardowa, że nie daje 
gwarancji, że jej wdrożenie czy stosowanie nie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Hipsterski wilkołak 
i ekscentryczny starszy jegomość, niczym zderzenie postępu i tradycji, toczą ze sobą rozgrywkę 
w alternatywnej rzeczywistości OM Rider. Jej kulminacją jest ucieczka krętymi schodami donikąd. 
Animowany świat, choć daje iluzję autonomicznej przestrzeni, jest jak efemeryczny hologram bez 
namacalnego szkieletu celuloidu, bez materialnych koordynatów, splotów i łączeń. Nie sposób z niego 
wyjść ani przejść na drugą stronę płaskiej tafli ekranu.

2. Slavoj Žižek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 89.
3. Thomas Pynchon, W sieci (tyt. oryg. Bleeding Edge), Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2015.



heyday in the Nineties along with the utopian belief in new technologies. How could we explain this uncanny 
atmosphere, this contemporary Cybergothic permeating Murata’s digital natures mortes, as well as 
the mainstream fashion and pop culture’s yearning for the Internet revolution? The fear of the unknown, 
and the existential unrest related to civilizational progress and the introduction of new technologies 
are the basis for each generation’s and each epoch’s common experience. The introduction of electricity 
in the late nineteenth century was associated with supernatural phenomena (voices in radio broadcasts 
or on telegraphic transfers), and in the 1950s, in turn, the television and sitcoms contributed to a complete 
reorganization of family structures and domestic spaces. The repressed analog technologies reappearing 
in Murata’s works manifest the idea of their vulnerability and obsolescence. Slavoj Žižek, in his interpretation 
of Lacan, states that for the French philosopher “the Real, at its most radical, has to be totally 
de-substantialized”2.  Juxtaposed in Murata’s seemingly harmonious depictions, the digital objects, relieved 
from burdensome materiality, conceal, under the smooth, shiny surface of familiar codes and clichés, 
and behind the veil of appearances, a traumatic Lack and a terrifying second nature of things. Paraphrasing 
the title of the cult cyberpunk position, Ghost in the Shell, the ghost has abandoned its armor and is now living 
its own life.
 In Murata’s works, the entropic grayness in the style of early Internet’s 8-bit esthetics is replaced 
by Dark Paradise on a hallucinatory trip. The film OM Rider, evoking the atmosphere of David Lynch’s Lost 
Highway and of giallo movies, constitutes a meeting place for two anti-heroes on the desert of the Real — 
a hidden afterworld of the Dark Web resembling the Second Life. It’s a “virtual sanctuary to escape from 
the many varieties of real-world discomfort,” to invoke Thomas Pynchon, who thus describes the murky app 
called Deeparcher in his most recent novel, Bleeding Edge3.  In economic jargon, the ‘bleeding edge’ 
is an experimental technology involving a high degree of risk — vanguard and ‘cutting edge’ to such an extent 
that it doesn’t guarantee that its implementation and use will not cause more pain than gain. A hip werewolf, 
and an eccentric elderly gentleman, representing progress and tradition, cross swords in the alternative reality 
of the OM Rider, culminating in an escape to nowhere via a spiral staircase. The anonymous world, despite 
providing an illusion of an autonomous space, is like an ephemeral hologram devoid of the tangible skeleton 
of celluloid; without material coordinates, knots and joints. It is impossible to leave it, or to cross to the other 
side of the flat surface of the screen.

          
            tranl. Klara Czerniewska

2. Slavoj Žižek, How to Read Lacan, New York-London: W. W. Norton & Company, 2007, p. 72.
3. Thomas Pynchon, Bleeding Edge, New York: Penguin Press, 2013.





Gumbone and Coke, 2011, pigment print, 58,9 x 81,3 cm







 



OM Rider, 2013-14, single-channel video, TRT 11’39’’, color, stereo, 
sound by Robert Beatty, character voices by C. Spencer Yeh, 
music by Devin Flynn, sound mastering by Jason Lescalleet at Glistening Labs USA



Natalia Sielewicz is an art historian and curator currently working at the Museum of Modern Art 
in Warsaw. Most recently she curated “Private Settings. Art after the Internet,” one of the first global 
surveys tackling the impact of communication technologies and datasphere on contemporary art 
and identity politics and “Bread and Roses. Artists and the Class Divide” (with Łukasz Ronduda), 
exploring the ways through which artists define their status and position in the realm of an ever-widening 
economic gap. She also curates experimental film, discursive events and performance for the museum, 
such as the performances by Adam Linder, Manuel Pelmus and Alexandra Pirici, Korakrit Arunanondchai, 
DIS, Jesse Darling, Grace Ndiritu, C. Spencer Yeh, Haroon Mirza and Richards Sides, Ramona 
Nagabczyńska and Marta Ziółek.



The catalogue was published on the occasion of the exhibition
Second Nature by Takeshi Murata at the Kasia Michalski Gallery
June 9th - July 28th, 2016

Images courtesy of Salon 94, New York and Ratio3, San Francisco.

All rights reserved
2016 © Takeshi Murata, Kasia Michalski Gallery

Kasia Michalski Gallery • Poznańska 16 • 00-680 Warsaw • +48 22 409 33 07 • www.kasiamichalski.com




