
Salátabár 
VS 

Olvasztótégely

– Fotografikus absztrakció 
mint digitális módosítás



1. A számítógép mint médium

A számítógép-használatnak (is) léteznek azok a sajátosságai, melyek alapvetően 
meghatározzák a felhasználó, az alkotó hozzáállását. 

Előnyök, sajátosságok tizenöt pontban (Gyenes, 2002):
1. Számtalan másolat
2. Lényegében nincsen minőségromlás
3. A kísérletezés nagyobb szabadsága
4. Variációk könnyen előállíthatók
5. Játékosság szerepe
6. A “rizikó” lecsökken
7. A törlés egy pillanat műve
8. A vázlatok is mind megőrizhetőek
9. A különféle verziók egyből láthatók
10. Csak a sikeres változatokat kell megőrizni
11. A kiinduláshoz, vagy bármely fázishoz egyszerűen vissza lehet ugorni
12. Az automatikus lépések alapvetően könnyítik a munkát
13. Bármely elem bárhová, bármikor beilleszthető
14. Az asszociatív (kreatív) gondolkodás kerül előtérbe 
15. A “munkanapló” a gépben tárolódik (az egész alkotási folyamat visszakereshető...)



2. Remix és hibriditás

Napjainkban a remix technikák és a hibrid megoldások mindennapossá és fontos megha-
tározó tényezővé váltak a kultúrában. 

A remix kapcsán az elemek újrakeverésével, hozzáadással, ki/elvonással, változtatások-
kal (stb.) új alkotások születnek.

A hibrid megoldások a különböző médiumok (pl. rajz, fotó, mozgókép) olyan mérvű 
összeolvasztását eredményezi, ahol az egyes elemek már nem különíthetők el (vö. “sa-
látabár az olvasztótégellyel szemben”).

A digitális környezetben végtelennek tűnő lehetőségek nyílnak meg a szabad alkotás 
számára, egy új esztétika megvalósítására.

A remix és hibrid megoldások előzményei (is) a XIX. század végére, illetve a XX. század 
elejére nyúlnak vissza.
Pl.: 
Rejlander montázs-fotói, Höch kollázsai, Heartfield plakátjai, Eisen-
stein és Vertov filmjei, Basquiet és Warhol közös festményei vagy 
Warhol késői szitanyomatai.  



Remix(elés) és hibrid megoldások – néhány kortárs példa:
Jason Salavon (1970, USA)
“Algoritmikus absztrakciók”. Saját programot használ, mellyel adatokat von ki rengeteg “talált” (kommersz) 
képből és azokat sajátos módon egyesíti. Az eredmény: tudósítás korunkról. 
Egyesíti az azonos színeket és formákat és az elmúlt évtizedek tipikus “ikonjai” jelennek meg esztétikus vizuális 
formában. 

Jason Salavon: Every Playboy centerfold, by decade. From the left: 1960s, 1970s, 1980s, 
1990s., 2002, Digital C-prints, 152x75 cm each.



Jason Salavon: Homes for Sale. Clockwise, from top left: Seattle, Miami, Los Angeles, New York City, Dallas, Chi-
cago, 2002.

Az alábbi képek alapjai: ügynökségek által készített rengeteg amatőr-felvétel eladó házakról. Az “egyesített ké-
pek” kapcsán megfigyelhető a különbség az egyes metropoliszok, államok között: a gyönyörű kék ég Miami-ben, 
vagy Dallas-ban, illetve az utóbbiban a szép zöld fű, míg szürke atmoszféra Seattle-ben, vagy Chicago-ban.  



Thomas Ruff (1958, Németország)
Módszere hasonlít Salavon-éra. A japán animék és mangák világát “gyúrja egybe” (melyeket a világhálóról tölt le). 
A végeredmény: az információk olyan vizuális szimulációja, ahol a sajátos virtuális világ (animék, mangák) legfon-
tosabb karakterei mutatkoznak meg (pl. erős neon színek, hajlékony formák). 

Thomas Ruff: Substratum 1II, 2001; inkjet on paper



Darío Urzay: Insider - dispersion rojo., 2003 Técnica mixta sobre madera 210 x 320 cm.

Darío Urzay (1958, Spanyolország) 

A művész a fotográfia, a számítógépes grafika és a szkennelt festmények “hibriditásával” kísérletezik. A végered-
mény egy “új faj” megszületése.  



Jeremy Blake (1971-2007, USA)

Century 21 (12 minute continuous loop, 2004.) 
Ez a harmadik része Blake Winchester trilógiájának (“Winchester”, 2002 és “1906”, 2003). 

A művész folyamatosan, igen lassan úsztat-
ja át (“fade”, dissolves”)a képek bizonyos 
részeit egymásba (“mozgó festmények”). 
Ennek az “új narratívitásnak”, “új absz-
trakciónak”, illetve “új esztétikának” a 
legfőbb ismérvei: 
folyamatosság (nincsen vágás), “törlés”, 
fokozatos “egymásba-építés” és a kép-lay-
erek transzformálása.
Blake kombinálja a videót, a rajzot, a fo-
tográfiát, a (szuper8-as) filmet, a kompu-
ter-generált grafikát és a “frame-by-frame” 
technikát, illetve kulcsolást.
Munkái az absztrakció és a reprezentáció 
(figurális) között “rezegnek”. 
Egyedi technikai módszerével egy hibrid új-
média művészetet exponál és megnyitja a 
kapukat újabb megoldások felé.   



Guccinam (2000, DVD with sound on for 
projection or plasma screen, 7.5 minute 
continuous loop)

Liquid Villa (2000, DVD with sound for 
projection or plasma screen, 7.5 minute 
continuous loop)



Takeshi Murata (1974, USA)

Murata videó-művei egyszerre organikus és digitális megjelenésűek. A kodek-hibára 
(“codec-error”) épít, ez a digitális “effekt” határozza meg a mű jelentését. A mozgókép 
minden pillanatban rekonstruálja önmagát. 

Untitled /Silver (2006, 11 min, black and white, sound)



Takeshi Murata: Stills from Untitled (Silver)., 2006, 
Single channel black and white digital video on DVD, 10 minutes; sound by Robert Beatty and Ellen Mollé



„Salátabár” technika „Olvasztótégely” technika

Technológia
Régebbi elektronikus technika: a videó-
használat a jellemző. 
Montázs-szemlélet
Álló- és mozgóképek

Médium

Új-média: szoftverek (pl. After Effects), 
Web 2.0
Animáció és interaktivitás
Állóképek (és inkább a mozgás érzékelte-
tése)
Metamédium (Posztmédia) 

“Filozófia”
Leginkább töredékes, “szétdarabolt”, egy 
médium használata 

„Horizontális átúsztatások”
Non-linearitás

Pl. Paik, Greenaway 

Folyamatos változás, “összeolvasztott” ele-
mek (különböző médiumok), hibriditás, re-
mix technikája,  
„Horizontális és vertikális átúsztatások” 
egyszerre (“mozgó festmények”), 
Láthatatlan “transitions”, loop, non-lineari-
tás, “időtlenség”

Pl. Urzay, Blake, Murata
Zack Snyder: 300 (2007) !
(A pop-kult “megelőzi” a magas 
művészetet” ?!)  



A (techno)médium = zaj (“hiba”)

A zaj = modifikáció

A modifikáció = jelentés (új mű)



Az analóg technikáknál az egyes generációk (egyre “rosszabb minőség” a másolásnál) 
kapcsán módosul a jelentés, sőt egy idő után teljesen megváltozik (pl. Alvin Lucier: I am 
Sitting in a Room, 1969).

A digitális megoldásoknál nem beszélhetünk generációkról (nincsen minőségromlás). 
Valami más történik a mechanikus újramásolásokkal (ahol a médium működése is “bekal-
kulálódik”). 
Fokozatosan kiszorul az (eredeti) információ, eltűnik és a számítógép (szoftver) maga 
lép a helyébe, a közlés tárgya az utóbbi lesz...  



Gyenes Zsolt: I am Thinking in a Room, print, 50x50 cm, 2009



Az internet, mint “mega-médium” képes a megadott paraméterek szerint önállóan 
is alkotni, méghozzá olyan formán, hogy “fotografikus” motívumrendszerét saját 
környezetéből veszi (másodlagos, virtuális fény/képvalóság). 



dyenes: Identifikáció (Gy. Zs.), 2009



Köszönöm a figyelmet!

http://www.gyenes62.hu


