
Gyenes Zsolt DLA, dr. habil

A vizuális zene néhány aktuális kérdése
(vázlat egy előadáshoz)


1.	Hipotézis, feltevés

A „multimodális” (multimediális, „több módozatú”) alkotói (művészi) hozzáállás aktívabbá és élőbbé teszi a folyamatot; mind az 
- alkotói 
és 
- befogadói 
oldalról tekintve.

Ennek az aktivitásnak nagy szerepe lehet 
-	a művészetben
-	a művészetterápiában
-	az önterápiában
és 
-	az oktatásban is.
 

2.	A vizuális zene definíciója

A vizuális zene kifejezés arra utal, amikor zenei struktúrák határozzák meg a vizuális kifejezést. 
Ide tartozik:
-	hang/zene vizualizációja – tehát amikor lefordítjuk/transzformáljuk a hangot vizuális nyelvre
-	a szonifikáció  - nem hangzó jelek (pl. kép, adat) meghangosítása

A vizuális zene három típusát különítem el:

– Statikus vz (pl. Paul Klee, vagy Piet Mondrian bizonyos festményei)
		Képmelléklet: Klee: Fúga vörösben, 1921.
– Dinamikus vz (pl. Viking Eggeling némafilmje, a Diagonális szimfónia, /1921-24/ – mely a festészet/grafika időbeli kiterjesztése)
– Tiszta vz – amikor a hang és kép szintetizálva (szintézist alkotva), teljesen összhangban, „egymásból következően” van együtt (l. későbbi példák)


3.	A vizuális zene a digitális környezetben, - a vz aktualitása

A binaritáson alapuló „egységes platformon” hang/zene, fotográfia, rajz, szöveg (a "korábbi médiumok") stb. mint egy olvasztótégelyben  egy nagy metamédiát hoznak létre. 
A különválasztott mediális megközelítésnek a legtöbb esetben már nincsen értelme, létjogosultsága (posztmédia – Lev Manovich).
A vizuális zene reneszánszát éli napjainkban. 
A számítógépes környezet lehetővé teszi bárki számára a kísérletezést a megfelelő magas technikai szintű alkalmazást ezen a területen is. 
Az új médiumok (posztmédiumok!) új nyelvi, dramaturgiai, kommunikációs, kifejezésbeli/stílusbeli megoldásokat generálnak, tesznek lehetővé.    

4.	Két példa

– „Szinkrónia” sorozatom:
Olyan vizuális zene, ahol a kiindulás minden esetben szöveg, majd azt kódolom hanggá (szonifikáció), amihez képeket, animációt társítok. Sajátos szintézis jön létre, ahol a (hagyományos) médiumok közötti átjárhatóságra teszek kísérletet (és a különálló médiumok ezzel meg is szűnnek).
	Használt szoftverek: GarageBand, Adobe Photoshop és Adobe Premiere.

Elérhetőség online: 
-	YouTube – gyenesful
-	http://www.gyenes62.hu

Példa 1 ("Szinkrónia 11"): 

http://www.youtube.com/watch?v=URqg3nB4xMU&feature=mfu_in_order&list=UL 

– Élő elektronikus (posztmédia) bemutatók: 
„CT” címmel, Szigetvári Andreával közösen

A  mozgó kép (animáció) hangot generál. 
Élő előadások, improvizációk – a laptopon úgy játszik az előadó, mint egy hangszeren – kép és hang teljes összhangban, élő módon működik.
Alkalmazott szoftverek: MaxMSP/Jitter, ImageJ, Adobe Photoshop és Adobe Premiere.

(Elérhetőség: l. szintén website és YouTube.)
Példa 2 ("CT" - l. a végén részletet belőle)


Az interakció a művészetben egy érdekes kérdés. 
Van egy határ, ami után nem szerencsés az interakció bevonása ("gát"), miután a művek befogadásához egyféle nyugalmi állapot (is) szükséges. 
A néző/befogadó túlságosan aktívvá tétele kizökkenti őt a felhőtlen befogadás termékeny és felemelő állapotából. 
Egyébként is maga az élet teljesen interaktív. 
A művészetnek absztrahálni szükséges, nem másolni a kinti látható valóságot… 


5.	Összegzés

A művészetnek alapvető feladata, hogy kiszakítson a megszokott tér-idő konstellációból. Más oldaláról kell megvilágítania az összefüggéseket, mint az megszokott, bejáratott. Ilyen módon tud a művészet lényegi, valós dolgokról beszélni, kommunikálni. 

Az érzékszervek szintetizáló, együttes bevonása, ez a fajta (inter)aktivitás jobban ki tudja zökkenteni alkotót és befogadót a megszokott tér-idő helyzetekből, mint a homogén természetű hagyományos, mediális kommunikációra alapuló kifejezésformák. 
Ebben az összefüggésben nagy szerep jut az új médiumok újszerű használatának, - eképpen a vizuális zene aktualitása is előtérbe kerül. 


Példa 2 ("CT" - részlet):

http://www.youtube.com/watch?v=73o54m5s_2g&feature=watch_response

 
Az előadás a Kaposvári Egyetem támogatásával valósult meg. 
Kutatási azonosítószám: TÁMOP-4.2.3/08/1-2009-0016.




YouTube
"Szinkrónia 10"
http://www.youtube.com/watch?v=URqg3nB4xMU&feature=mfu_in_order&list=UL 
"CT":
http://www.youtube.com/watch?v=73o54m5s_2g&feature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=EuFdR47Pd7w&feature=mfu_in_order&list=UL
"Szinkrónia 11"
http://www.youtube.com/watch?v=fbQpJ3K4I1k&feature=mfu_in_order&list=UL








