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“...javaslok egy kiállítást az absztrakt fotográfia köréből.”

Alvin Langdon Coburn (1882-1966): A képszerű fotográfia jövője, 1916

Coburn: Vortográfia (é. n.) Coburn: Ezra Pound vortográfiája, 1917 
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“Abstraction in Contemporary Photography”, 1989, USA

“Photography and Abstraction”, 1989, USA

“Abstract Photography”, 2000, Németország

“New Reductionism”, 2002, Ausztria

“Optic Nerve”, 2003, Anglia

“Abstraction Now”, 2003, Ausztria

“Un monde Non-Objectif en photographie I., II., 2003, 
2007, Franciaország

“Abstracción, EXIT”, 2004, Spanyolország

“Fotografie Konkret”, 2006, Ausztria

Ellen Carey: Large Grid, 1989
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René Mächler: Schwarzes Quadrat, 1978/81 Wolfgang Tillmans: Starstruck 3, 2000
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Gottfried Jäger (Ed.): Die Kunst der Abstrakten Fotografie / The Art of Abstract Photography, 
Arnoldsche Verlagsanstalt, D, 2002

EXIT 14, Abstracción / Abstraction, S, 2004

Jäger-Krauss-Reese: Concrete Photography / Konkrete Fotografie, Kerber Verlag, Bielefeld, 
D, 2005
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A technikai kép (fotográfia, film, videó) kettős természetű:
- reproduktív jelleg (“valóság”)
- manipulatív jelleg (“csinálmány”)

Az “eltolódás” ebből a sajátosságból adódik.

A b s z t r a k t fotográfia: I d e a l i z á l egy tárgyat. 
K o n k r é t fotográfia: T á r g y i a s í t egy ideát.
(Jäger, 2005)

Absztrakt fotográfia 
- “Köldökzsinórként” kötődik a kinti látható valósághoz!
Konkrét fotográfia 
- Nem kötődik a kinti látható valósághoz. Önmagát reprezentálja.
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A művészi teremtés folyamata

K é p z ő m ű v é s z e t

A munka(folyamat) egy egészet alkot.

F o t ó m ű v é s z e t

“Munkarétegek”
- Expozíció (Fizikális kapcsolat a kinti látható valósággal - “egzakt”)
- Modifikációs (absztrakciós) lehetőség a médiumba (az “apparátus-
ba”) van beépítve (“távolodás” a kinti látható valóságtól)

 Analóg: kamera, utómunkálatok
 Digitális: interfész, szoftver
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 Moholy-Nagy László: 
A fényképészeti látás változatai

 Gottfried Jäger:
Absztrakt fotográfia, 2002

 ”Ábrázoló fotográfia”
(pl. riportfotó)

 Absztrakt fotográfia

 Konkrét fotográfia

E g z a k t  látás

S z i m u l t á n
(pl. egymásrafényképezés)
T o r z í t o t t
(pl. szolarizáció)

G y o r s
(pl. pillanatfelvétel)
L a s s ú
(pl. hosszú expozíció)
F o k o z o t t
(pl. makrofotó)
Á t h a t ó
(pl. röntgen)

A b s z t r a k t  látás
(pl. kamera nélküli felvétel) 

A látható absztrakciója

A láthatalan láthatóvá tétele
(a “kamera szeme”)

A tiszta látvány materia-
lizálódása
(pl. luminogram) 
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- ”Ábrázoló/reprezentatív”, absztrakt- és konkrét fotográfia 
A határok összemosódnak

- Absztrakt fotográfia 
Túl széles sáv, nehezen “megragadható”

- Konkrét fotográfia 
A szélső pontokra irányítja a figyelmet 
(“egzakt”, illetve “tiszta absztrakció”)
Segít a “rendrakásban”

- Fotográfia sajátosságai 
A fogalmak “eggyel eltolódnak”, mert sajátos a médium viszonya a 
kinti látható valósághoz!
Absztrakt fotográfia - Kötődik a kinti látható valósághoz
Konkrét fotográfia - Nem “csak” geometrikus karakterű világ

Ami a képzőművészetben az absztrakt, az a fotográfiában a konkrét 
fogalommal jobban leírható!
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Jason Salavon (sz. 1970, amerikai): Every Playboy centerfold (by decade.) 
Balról jobbra: 1960s, 1970s, 1980s, 1990s., 2002, Digitális C-print, 152x75 cm mindegyik

Szimultán- és átható látás

“Átlagolja” az egyes kommersz aktfotókat. 
Digitális technika - azonos pixelek “felerősítik egymást”. 
“Korképet” alkot.
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Neil Reddy (sz. 1963, angol): No.07 a ‘Three Feet to Infinity’ című sorozatból, Ezüstzselatin, 20 x 24”, 1996.

Lassú- és “absztrakt” látás

A kamera (apparátus) számára megteremtődik egy új világ.
Hosszú expozíció egy preparált kemarában (kamrában).
Konkrét képi világ.



14

Christopher Giglio (sz. 1964, amerikai): Cím nélkül, a ‘Cathode Rayograms” című sorozatból, 1997.

Lassú-, szimultán- és “absztrakt” látás

A televízió katódcsöve által gerjesztett fényjelenség “elkapása”.

Realitás, illúzió, absztrakció és konkrét megoldás nehezen választható szét. 
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Dario Urzay (sz. 1958, spanyol): Insider - dispersion rojo, Vegyes technika, 210 x 320 cm, 2003.,
 Melted Field, vegyes technika, 180 x 300 cm, 2003.

Szimultán-, torzított-, fokozott- és “absztrakt” látás h i b r i d technikával párosul - Fellazítja a Moholy-Nagy féle rendszert

Fotográfia, festmény és virtuális grafika olvad egybe a számítógép “olvasztókemencéjében”.
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Andreas Müller-Pohle (sz. 1951, német): Digital Scores (after Nicéphore Niépce), Tintasugaras nyomat, 1995-1998.

A Moholy-Nagy féle rendszer teljesen felborul, - egy “új egzakt és egyben absztrakt” kifejezés valósul meg

A világ legrégebbi fényképe transzformálódik át digitális kódokba.
Niépce 8 órás expozíciója (lassú látás) a szem számára “absztrakt” képet produkált.

Müller-Pohle átkódolása szintén láthatatlan információkat tesz láthatóvá és (ugyanúgy) egyben a mediális 
alapműködésre világít rá (az “eredeti” az analógra, a “származtatott” a digitálisra).  



17

Takeshi Murata (sz. 1974, amerikai): Cím nélkül (Silver), Digitális videó, 2006.

“Torzított látás” a digitális folyamat/eljárás sajátosságaira építve: “kodekhibás” felvétel (a “hiba esztétikája”)

Álló- és mozgókép határán

(részlet a műből)
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Gyenes Zsolt: ImageZ, Animáció, Digitális videó, 2009-2010

Többszörös modifikációk a folyamat kapcsán:

- Átható látás: CT/MRI felvételek

- Torzított látás: A szoftverek képességei, effektek 
 (ImageJ, Photoshop, Premiere)

- Gyors- és lassú látás: A folyamat állóképekre való bontása, 
 majd “lelassítása” és egymásbaolvasztása (“új időkezelés”)

(részlet/ek a mozgóképből)
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How artistic strategies of image-making have changed and expanded with the help of (new) media?

Conventional notions of the indexical and documentary qualities of the photograph are necessarily challenged (here), as 
are the conventions of how a photograph is made (e. g. luminogram, computed tomograph).

Joachim Lischke: Luminogram, 1954;            Luminograms, 1995/96
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’The imagery is packed with information. Each line or point represents specific anatomical structures in the body in nor-
mal or diseased state. It creates an unusual perspective.’ (Dr. Kai-hung Fung, Hong Kong, 2007)

Abstraction and reality belong together.

Kai-hung Fung: ‘Within one’s heart’, Computed tomograph picture 
(2007-2009)
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Analysis and synthesis: Computed tomograph ‘slice’ and 3D reconstruction of a television.

Gyenes, Zsolt: ‘Investigation in the Morning’, CT anima-
tion, DVD, installation, sound, 2009

Gyenes, Zsolt: ‘In Memory of Ernö Tolvaly’, CT, 3D anima-
tion, DVD, sound, 2009
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”The medium is the message” (Marshal McLuhan: Understanding Media, 1964)
“The concrete photograph is the message”

The concrete artist does not make abstraction, but realizes things which did not previously exist. 
“Abstract Photography idealizes an object; Concrete Photography objectifies an idea.” 
(Jäger, 2005)

The boundary between realistic and abstract/concrete portrayal is only a thin line!
Photography can extend across its own medium (1).

“...Michael Wesely (German, b. 1963) has been 
inventing and refining techniques for making 
photographs with unusually long exposures - 
some as long as three years. (...) Buildings that 
are demolished or constructed over the course of 
Wesely’s long exposures often appear ghostlike, 
evoking simultaneously a vanishing and emerg-
ing presence.” 
(One-man show ‘Open Shutter’, MOMA, NYC, 
2004) 



23

Photography can extend across its own medium (2).

Ute Lindner: “Cyanogramm”, changing Cyanotype chemigram between glass, 140x230 cm, 1995.

The boundaries of photography are continually changing, exchanging and evolving.

Nowadays photographs became memento, which absorb in digital pictures. (Rötzer, 1998)

Most of them are not pure photographs but various mutations and hybrids. (Manovich, 2008)
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Two examples for hybrid technique in movies. 

The Photography, the Motion Picture (like film/
video/animation) and the Computer Generated 
Image are melted into each other.

Robert Rodriguez: Sin City, 2005

Zack Snyder: 300, 2007
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As a complex system, abstract/concrete photography can be considered in terms of cluster of 
processes and practices 
(from experimental techniques such as the ‘Camera Toss’, right through to Andreas Müller-Pohle’s ‘Digital Scores’).

A Camera Tosser

‘New folk-art’

“

Camera Toss has 
became an example 
of ‘playing against the 
camera’. 
(Flusser, 1990)

Example of a camera-toss de-
rived photograph:

Ryan Gallagher: 
Sheets and Strikes #45, 2005

“Ryan Gallagher ... invented 
a new genre: camera toss-
ing. Bizarre, sometimes highly 
abstract photos were evolving. 
Meanwhile some other photo-
graphers are following his ex-
ample, putting their equipment 
at high risk.”

Der Spiegel Online
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Photographic abstraction and ‘concretization’ can be employed as counter-
practices and critiqued in terms of post-photography - challenging the domi-
nance of the photographic product and offering critiques of photography via 
photographic means.

This approache bridges technological and media divides. 
It erodes the boundaries between photography and other media. 

The Complex Processes of Abstraction (2006), Internet: http://photofuge.com.au (Last accessed: 01. 13. 2010)
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Thank you for the attention!

Köszönöm a figyelmet! 

http://www.gyenes62.hu


