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1. Az audiovizuális érzékelésről, észlelésről

Vizuális .......................

Audio ..........................

Tér Forma Szín

Idő(tartam) (Hang)magasság Hangszín

(Hang)erő

– szem --- tér(iség)
– fül --- idő(beliség)
– tér-idő összefüggés



– Ritmus, mérték, arány, intenzítás stb. - nagy összefüggések, a világ teremtett magjához vezetnek

– A világot több érzékszerven keresztül fogjuk fel egyszerre:
hallás, látás, szaglás, ízlelés és tapintás (hearing seeing smelling tasting feeling) 
– eddig szétválasztott érzékszervek egységesítése felé tartunk
– digitális környezet szerepe - metamédia/posztmédia (Lev Manovich)

Társuló fogalmak:
– konvergencia: összetartás, összehajlás
– szinergetika: hatás egymásra
– szintézis: egységbe foglalás, egyesítés, összefoglalás
– szinkrónia: egyidejűség, “összevágás” időben
– szinesztézia: 1. a meglevő érzékeléshez egy másiknak a társulása anélkül, hogy annak valóságos ingere 
lenne (pl. színes hallás) 2. irodalomban: szókép (pl. fehér csend, bársony nesz) 
 - Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó-Kossuth Kiadó, 1983.

Akkor is hallunk, amikor alszunk (tudat alatt működik, elvontabb tartalmú...).
A hallás “polifónikus”, míg a látás fókuszál, szelektál. 

A valódi érzékelés és a technikai érzékelés közötti különbség alapkérdés (pl. szem és lencse).
Az érzékszervek kisegítik egymást (pl. koromsötétben megnő a hallás, tapintás stb. jelentősége). 
A téri tájékozódást a fül (hang) koordinálja (segíti) - pl. hátúszás egyenes vonalban, vagy tájékozódás a 
Szt. Márk téren bekötött szemmel.



Tökéletes megfelelés/megfeleltetés hang és kép között nem lehetséges, - pl. azért sem, mert más a (terje-
dési) sebességük (vö. villám fénye, majd hangja).

Az analógiák hang és kép között (a “fúziót” l. bővebben később) kontextusfüggőek. 
Talán leginkább a hangmagasság és a szín  feleltethető meg, illetve a magas hang = vékony forma, míg a 
mély hang = vastag ... (?)

Norman McLaren (1914-1987): Synchromy, 1971 (7:27)
“You see what you hear” 
- Kép és hang “tökéletes” szinkronizációja.



2. A vizuális zene fajtáinak csoportosítási kísérlete

Név/típus Médium

1. Statikus VZ 2D, 3D, 
(Intermédia)

Hang Megjegyzés, kiegészítés

Néma Interpretáció, tolmácsolás 
(pl. Klee, Henrik Neugeboren – vö. 
absztrakt képzőművészet)

2. Dinamikus VZ (Intermédia)
Mozgókép

3.

Néma 
vagy 
hangos

Időben kiterjesztett vizuális struk-
túrák. Olyan mint a zene, „csak” 
mozgókép. (pl. Viking Eggeling, Har-
ry Smith – vö. absztrakt film)

Tiszta VZ (Mozgókép)
Új médium
(hibriditás)

Hangos Amit látsz, azt hallasz.
Direkt, vagy “metaforikus” tolmácso-
lás. 
Szintézis! Interaktivitás! 
(pl. Norman McLaren: Synchromy)



Festészet (képzőművészet) és zene

– “... minden művészeti ág a zene állapotára törekszik” / all art aspires to the condition of music” (Ar-
thur Schopenhauer, XIX. szd.)
– A zene a “legabsztraktabb” kifejezési forma (nem kell pl. ábrázolnia a természetet).
– A zene “spirituális erőssége” (vö. vallások és zene “közvetítő” jellege). 

– A posztimpresszionisták (pl. Gauguin) a szín önmagában való erejéről, szerepéről beszélnek a képen 
(a szín nem ábrázol, nem kell megfelelnie...).

– Az absztrakt festészet közel(ebb) áll a zenéhez.
- W. Kandinsky, P. Klee (l. korábban), Frantisek Kupka stb.
- Bach fúgáinak reneszánsza; polifónia (l. korábban)
- Arnold Schönberg atonalitásának “példája” (további felszabadító ereje)
- A jazz megjelenése (improvizáció, nagyobb szabadság; - vö. H. Matisse papírkivágásaival)
- A ritmus általános, alapvető jelentősége: “... a ritmust hallani, látni és érezni tudjuk...” (P. Klee) - kü-
lönféle érzékek “közös gyökerei”...



 Paul Klee: Fuge in rot, 1921.
(statikus vizuális zene – zene vizuális “reprezentációja” – “poli-
fónia” – szabadon értelmezhető kotta – transzparenciák, átme-
netek – Bach-fúgák kiindulásként)



Piet Mondrian: 
Broadway Boogie Woogie, 1942-43.
(jazz szinkópás ritmusa és a nagyváros fényei - 
különböző méretű négyzetek, formák 
-- vö. McLaren: Synchromy - ellenpont)



Henrik Neugeboren (Henri Nouveau): Johann Sebastian Bach, es-Minor-Fugue, times 52 to 55, 1928.



Viking Eggeling: Symphonie Diagonale, 1921 (7’)
ellenpont - ellentétes absztrakt elemek - átalakulások/transzformációk - animáció 6720 rajz felhaszná-
lásával - némafilm



Az absztrakt filmről 
(“művészetek szintézise”)

Dada-film
– Hans Richter: Filmstudie, 1926 (3’30”) - Absztrakt és figurá-
lis elemek keverednek. Ellentétek, ritmus, “időben kiterjesztett 
képzőművészet”.
– Viking Eggeling: Symphonie Diagonale, 1921-24 (l. korábban)
– René Clair: Entr’acte / Felvonásköz, 1924 (leginkább szerkezeté-
ben absztrakt, zene: Eric Satie)
– Fernard Léger: Le Ballet Mécanique / A mechanikus ballet, 1924.

Oskar Fischinger
(részletek):
Tanulmány/Study No. 6, 1930. (ff, hangos)
Tanulmány/Study No. 7, 1931. (ff, hangos)
Körök/Circles, 1933. (színes, hangos)
Allegretto, 1936. (színes, hangos)

Az első “videoklipek”!



Mary Ellen Bute (és Ted/Theodore Nemeth):
Synchromy No. 2 (ff. hangos, Wagner zenéjére, installáció, é. n.)
http://www.youtube.com/watch?v=dtWs8ntOQC0&feature=related
Synchromy No. 4: Escape (színes, hangos, Bach zenéjéra, 1938.)
http://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls

Harry Smith: Early Abstractions (Numbers 1-5, 7, 10) 
- 1941-1957
- az animációk eredetileg hang nélkül készültek
- a vetítéseken  “valamilyen zene” szólt lemezről
- közvetlenül a filmszalagra (is) festett
- hasonló mint a jazz-improvizációk
- technikája egyre bonyolódik (pl. “fényjátékok animálva”)
(részletek: 5-8 és 14-16 perc)

James Whitney: Yantra, 6:31, 1955-1957. 
– zenei struktúra, kézzel rajzolt.
http://www.youtube.com/watch?v=nvWwlZSXaR0&feature=related 

John Whitney: Permutations, 7:29, 1966-68. 
– komputerhasználat, matematikai struktúrák, random.
http://www.youtube.com/watch?v=BzB31mD4NmA&feature=related
P e r m u t á c i ó: 1. felcserélés, sorrendváltoztatás 2. matematikában: elemek min-
den lehetséges sorrendjének rendszere.

Norman McLaren (l. korábban)



– Liliam Schwartz: Pixillation, 1970 (4’)
Számítógép-alapú képek és Moog-szintetizátor (Gershon Kingsley).



Vizuális elemek a zenében

– Laza, asszociatív kapcsolat (pl. Liszt, Muszorgszkij: Egy kiállítás képei).
– Szkrjabin: Prometheus: A tűz költeménye, 1908-1910 (multimédia előadás - 1915, New York; analóg 
rendszer, a kotta első sora színorgonára íródott - l. következő dia).

– Georg Friedrich Haas: Concert for Light and Orchestra, 2006 
(http://www.universaledition.com) 
Haas úgy használja a színes fényeket, mint “néma ütőshangszereket”. 
Az előadás variálható, sok múlik a fénytervező művészen (rosalie); te-
hát az analógia nem “szigorú”, megváltoztathatatlan. 

Szín-hang analógiák

– Lehet “fizikai alapú” (pl. Newton fény- és színelmélete), vagy “művészi modell” (asszociáció 
lehetőségei), illetve a kettő ötvözete.
– Az alap a megfeleltetésben a legtöbb esetben a spektrum (egymást követő) színei.
– Problémák a megfeleltetéssel lehetnek (pl.):
- a spektrumszínek átmenetesek; nem választhatók el élesen.
- hanghullám = mechanikus, míg a fényhullám = elektromágneses.
- szín-érzékelés --- (inkább) abszolút, 
míg a hang-érzékelés --- (inkább) hangnemtől (kezdőhangtól) függ



Szkrjabin kottalapja 
a ”Prometheus: A tűz költeménye / 
Prometheus: The Poem of Fire” című 
“multimédia” szimfóniájához, 1915. 

– a kotta együtt tartalmazza a fényjáték partitúráját 
is (legfelső sor)
– “multimédia”
– az elektromosság (új) lehetőségei
– zene és látvány tudatosan együtt komponálva



3. Néhány fontos előzmény

A színorgonáktól (Color Organs) a fény-kinetizmusig

A színorgona (általában) egy olyan szerkezet, amely klaviatúra által vezérelt; ahol a zene/hang színes 
mozgó látványt generál (hang vizualizálása). 

Az első hang-szín analógiát Isaac Newton állította fel 1704-ben, melyet később is sokan alapul vettek.

Színkör szerinti rendben:
C-----vörös 
E-----sárga 
G-----kék

  



 Castel “szín-hang megfeleltetései” 

Az első “multimédia-kísérletező” (a sok közül) Louis-Bertrand Cas-
tel volt, aki színorgonát is épített (Clavecin oculaire, 1730-as évek). 
c–kék
e–sárga
g-vörös

“Szín-hang” táblázat

A legtöbben Newton szín-
hang “analógiájához” iga-
zodtak.



Kastner “Pyrophone”-ja 
(1860-70-es évek)

– “éneklő lámpa”
– fényeffektusok hanggal együtt



Bishop: 
Szín-orgona 
(1870-es évek)

– legismertebb színorgona
– “festett zene”
– orgonához épített üvegképernyő 
(“light-box”)



– Milyen mértékben érdekességek, kuriózumok, vagy tudományos felfedezések, illetve művészet az 
ilyen “multimédia-kísérletek”, elképzelések sora az elmúlt 300 évből?

– A hang-szín analógia milyen mértékben tudományos alapú, vagy mennyire lehet szabad, asszociatív?

– A klasszikus avantgárd idejéből kiemelkedik a magyar származású Alexander László (1895-1970) 
Sonchromatoscopja (1925).

– Thomas Wilfred (1889-1968): Clavilux 
(1919-től)

Néma (“silent music”).
“Lumia” - új művészeti forma 
(“fény-kinetizmus”).



Thomas Wilfred: Lumia



Bauhaus:
– Ludwig Hirschfeld-Mack reflektórikus fényjátékai
– Moholy-Nagy László “Fény-Tér Modulátora” (1930) 
- mozgó absztrakt formák, az absztrakció időben való kiterjesztése, negatív árnyékok, transzparenciák, 
dinamizmus, kinetizmus/mobil, vizuális zene a filmszalagon

Fény-kinetizmus:

Pl. Frank Malina: Virágok I., kineti-
kus festmény (Reflectodyne rendszer), 
28x40 cm, 1964.
– műfény használata mozgó tükrök és 
más  felületek alkalmazásával

 



“Light-show”-k és rock koncertek

Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable with The Velvet Underground (1966) 
– Ronald Nameth filmje

- A rövid változat 12 perces. 
- Lou Reed és Nico hiányzik. 
- Az egyik táncos Ingrid Superstar. 
- A film 8 kocka/másodperc expozícióval készült és normál (24) sebességgel lett lejátszva. 
- Fekete-fehér és színes felvételek keverednek. 

VJ-kultúra

Audiovizuális élő bemutatók (l. később)



Nam June Paik - Shuya Abe: 
Videó-szintetizátor 
(Video-Synthesizer), 1969/92. 
(Changing Channels, MUMOK, Bécs, 2010)

– elektronikus modifikációk: absztrakt formák
– képes a hangot is vizuális jellé alakítani



Nam June Paik: Global Groove, videó, hang, színes, 28 perc 30 másodperc, 1973. 
(Changing Channels, MUMOK, Bécs, 2010) – “korai remix”

Nam June Paik – Jud Yalkut: Beatles Electroniques, 2:55, 1969.
Korai remix és loop. Kép és hang modifikációi. 



4. Optikai hangszintézis (vizuális jel hanggá alakítása)

 Gyenes Zsolt: Duószonáta (I-XXIV), 
elektrográfia, 2008, jobb oldalon részlet.
– egyszerű (“mechanikus”) példa
– kotta (zene1)–kép/modifikált kotta–zene2



 Gyenes Zsolt–Tanarach Anukul: 
Duo-Sonata, akció, 2008, 
Art Gallery, Burapha University, Thailand.



–  Fény/vizualitás és hang átjárhatósága: pl. telefax, filmek fényhangsávja, fényhangszer (Lite2Sound)

– “Az optikai hangszintézis fogalma alatt mindazon, döntően elektronikus 
módszereket értjük, melyek vizuálisan kódolt adatokból, formákból hangot 
állítanak elő”. 
(Kovács Balázs, 2010)



Iannis Xenakis (1922-
2001): UPIC-lap a 
Mycénes Alpha című 
műből (1978)

– “bármi” lehet kotta
– digitális grafikus tábla (rajzpad)
– a rendszer (a számítógép grafi-
kus interfésze) direkt módon ge-
nerál hangokat
– zenei képzettség nélkül is 
“használható” (vö. remix-kultúra, 
vagy “mindenki lehet művész”)
–“graph notation”, “musical graph/
ics”
http://www.youtube.com/watch?v=yztoaNa
kKok&feature=related

 



Andreas Koller–Thomas Hittahler: Lightrails, interaktív installáció, 2010 - 
Kunsthalle Project Space, Sound-Frame Festival, Bécs. (http://www.lightrails.net)

– szobrászat, építészet, vetítés, mapping technika, mozgókép, hang és mozgás találkozik
– felhasználó/néző hangot generál és mozgóképet jelenít meg (térformához igazítva)



Erkki Kurenniemi (sz. 1940)
“Dawn of Dimi”, 1971.
- Videó-orgona (video-organ)
- kb. 30-40 évvel megelőzi korát!

Szigetvári Andrea: 
Lengőajtó / Swinging Door (2007)



5. Komputertomográfia és művészet

– A komputertomográfia (számítógépes rétegfelvételezés, komputeres tomográfia, Computed Tomog-
raphy, CT) a röntgen-átvilágítási technika továbbfejlesztése. 
A tomográfiás felvétel esetében vékony, síkszerű röntgensugár-nyalábbal világítják át a vizsgált objektu-
mot, melynek kapcsán kibontakozik az adott síkban (szeletben) elhelyezkedő részletek rajza. 
– Röntgen, 1895 – A mozi születésének éve is!
A röntgen/X sugarak – nagy frekvenciájú (rövid ideig tartó) elektromágneses hullámok – behatolnak a 
vizsgált anyagba, az anyag atomjai a sugárzás egy részét elnyelik, az el nem nyelt rész megjelenik, rögzül 
valamiyen hordozón, vagy módon.
– Moholy-Nagy László –– röntgenfotó eltér a természethű (fotografikus) ábrázolástól
– Kepes György –– a röntgen új típusú transzparencia

A röntgenkép nagyon valóságos, míg ellenben absztrakt is: transzparens, misztikus esszenciája a tér-
formáknak .



Kai-hung Fung: Within one’s heart’, kompu-
tertomográfia kép, 2007-2009.

– 3D rekonstrukció



Gyenes Zsolt: Tolvaly Ernő emlékére, CT 
animáció, loop, hang, 2009.

– 3D, mozgókép, “körbejárhatóság”



Gyenes Zsolt–Szigetvári Andrea: 
I Don’t Feel Any Nostalgia, 
állóképek, CT animáció, hang, 
2010.

– digitálisan manipulált képek
– ImageJ - “ipari szoftver kimozdítása”



6. Gyenes Zsolt–Szigetvári Andrea: CT, interaktív zene, élő előadás, kom-
puteres tomográfia animáció, kb. 27 perc, 2010.

– “tiszta” vizuális zene
– MaxMSP/Jitter szoftver - hang és kép valós idejű manipulálása - képi információk hangként 
történő kezelése
– virtulis hangszer (vö. UPIC rendszer, IanniX szoftver)

Gyenes Zsolt: Drótkompozíciók “nézőképei” a CT című munkához, 
ImageJ, 2010.



Gyenes Zsolt–Szigetvári Andrea: CT-animáció, állóképek az interaktív 
vetítésből, 2010.



Szigetvári Andrea: Egy mátrix a CT című interaktív műhöz, 2010.

– az animáció kockánként való elemzése
– a fénypontok pályájának leírása
– vezérelhető lejátszás
– a fénypontok irányítják a hangszinté-
zist és hangátalakítást

Drótkompozíció – Statikus (téri forma)
Animáció – Dinamikus (átmeneti for-
ma)
Interakció – Szintézis (hang-tér)

Gy


