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A (kísérleti) művész az apparátus (média) ellen dolgozik, játszik (vö. Flusser), 
– folyamatosan hibákat generál, hogy a világ mélyebb gyökerű összefüggéseire világít-
son rá.



:: Nam June Paik (1932-2006):
Mágnes TV
1965
:: Módosított fekete-fehér TV-készülék és 
mágnes

Online: http://collection.whitney.org/object/6139

Preparált televízió.
Az (ipari) mágnes megzavarja a TV elektronikus jeleit és az adást absztrakt mozgókép-
pé torzítja. A képek a mágnes mozgatásával együtt (tovább) változnak. 
Interakció. 
A véletlennek is szerep jut. 

Korai példa az elektronika „flexibilitására”.



Nam June Paik–Shuya Abe:
Video-szintetizátor, 1969-71.

Nam June Paik:
Global Groove, audio-video, színes, 28:30 min., 
1973.

Fotók: Gyenes Zs., 2010, Changing Channels, MUMOK, Bécs.



Hiba ‹––––––› Véletlen

„... a művészet a meglepetés léha természetén alapszik.” 

Max Bense 
(idézi Szöllősi-Nagy András , „Véletlen mint stratégia”, Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület, 2012)



Szombathy Bálint (sz. 1950): 
Mozgásképek – Telefotó munkák az 1980-as évekből

Online: http://vizualzene.hu/szombathy_mozgaskepek.pdf

„Egy napilap grafikai szerkesztőjeként felfigyeltem egy olyan médiumra, amely a művé-
szetben az ideig nem volt használatos. Ez volt a telefotó-, avagy a képtávíró-készülék, 
mellyel elektronikus úton nagy távolságból lehetett hírügynökségi képeket továbbítani és 
zsurnalisztikailag alkalmazni. (...) A nyomatok egy része olyannyira képhibás volt, hogy 
kialakult a pragmatikus rendeltetésen túli sajátos esztétikája. (...) Csak egy felismerés 
és egy elhatározás kellett, hogy a másodlagos nyelv szintjéről felzárkózzanak az elsőd-
leges szintre, az esztétikumba. Ennek szellemében jártam el, amikor a szemétkosárba 
szánt selejtből a szenzibilitásomon átszűrt műtárgykollekciót alakítottam ki. (...) ... a tö-
kéletesnek tervezett gép, illetve az elektronikus hírcsere makulátlannak hitt mechaniz-
musa tökéletlenül működve is értelmes műveletet hajt végre: a művészetnek dolgozik, 
és hívatlan aktőrként lép fel. (...) A telefotó-készülék esetében döntő mozzanat, hogy 
kétszer nem tudja elkövetni ugyanazt a hibát.” 

(Szombathy Bálint: Mozgásképek, Képírás füzetek, 2010-11)



Monitorfotók: Gyenes Zs., 2016, 
TELPOD, Krakkó, Lengyelország

Szombathy Bálint



Takeshi Murata (sz. 1974): 
Silver (10:41 min., loop, 2006)

Mario Bava 1960-as fekete-fehér horrorfilmjét (B-movie, Black Sunday)  „dolgozta meg” 
úgy, hogy eltávolította a kulcskockákat, iletve manipulálta a tömörítési módot (codec-
hiba). 
A végeredmény: folyamatosan úszó (audio-video) látomás lett. 

Videó online: 
http://ubu.com/film/murata_silver.html



JODI (Joan Heemskerk /sz. 1968/ és Dirk Paesmans /sz. 1965/)

Hálózat-művészek (Net/Web-Art)
A legelsők között vannak, akik az Internetet és a számítógépes játékokat használják 
műveik alapanyagául (1990-es évek közepétől).
Internet-provokatőrök –
Radikálisan nyúlnak bele a rendszerbe; megzavarják a megszokott működéseket, ezzel 
a felhasználókat kényszerítik, állítják nem mindennapi helyzetekbe...
Egy hidrogénbomba képét helyezték el az oldal forráskódjába (játékos; posztmodern 
attitűd). 
A médium dekonstrukciója. 

wwwwwwwww.jodi.org



Monitorfotók: Gyenes Zs., 2017.

JODI



Gyenes Zsolt:
R-variációk 
Audio-video, 04:14 min., loop
2017.

Hibák halmozása és a véletlen szerepe.

Modifikációk (absztrahálás)
:: lebutítás; forma-, szín- és tónusredukciók
:: nem megfelelő szoftverhasználat (a szoftver 
tényleges működése ismeretének hiánya; beál-
lítások találomra)
:: hibás (lemerülőben levő) gyerekjáték hangjá-
nak alkalmazása
:: harmónia és disszonancia együtt



Gyenes Zsolt:
Szinkrónia Opus 143 
Audio-video, HD, HiFi audio, 01:18 min., loop
2017.

Leginkább a véletlen szerepe.

:: háttér-effekt (analóg); katódcsöves televízió 
elállított adásának mintái
:: 8 layer különféle, esetleges keverései
:: kép és hang megfeleltetései és kimozdításai 




