Gyenes Zsolt

Megpróbáltam, hibáztam, megtarto(tta)m
– Hiba és véletlen a digitális művészet köréből (1)
A (kísérleti) művész az apparátus (média) ellen dolgozik,
játszik (vö. Vilém Flusser), – folyamatosan hibákat generál,
hogy a világ mélyebb gyökerű összefüggéseire világítson rá.
Nam June Paik (1932-2006) „Mágnes TV” című, 1965-ös
preparált készüléke a tudatosan generált, elektronikus/digitális hibán alapuló művek alapvető kiindulópontja. (2) Ez
egy korai példa az elektronika „flexibilitására” is. Az (ipari)
mágnes megzavarja a televízió elektronikus jeleit és az adást
absztrakt mozgóképpé torzítja. A képek a mágnes mozgatásával együtt tovább változnak. Az interakció és vele összefüggésben a véletlen is fontos szerephez jut a mű kapcsán.
Paik, Shuya Abe-val, 1969-71-ben megalkotott videoszintetizátora is ezen, a lényegében egyszerű modifikáción
alapul. (1. számú kép) A video-szintetizátor a mai elektronikus-digitális effektek/szoftverek kiindulópontjának is tekinthető. A digitális világ esztétikáját, tehát nagy mértékben egy
sajátos hiba, egy torzítás és a véletlen határozza meg; ezek
alakítják a szín-formákat, de azon túl, azzal karöltve az elektronikus hangokat is generálják. A videóművészet atyjának,
de mondhatjuk pápájának zsenialitása több oldalról is vitathatatlan; meghatározó jellege alapvető a jelenkori elektronikus/digitális művészet szempontjából.
A hiba és a véletlen karöltve járnak. A hibák véletleneket
szülnek, a véletlenek hibákhoz vezetnek. Nem is lehet igazá1.
ból a sorrendet meghatározni, hogy melyik indítja el a folyamatot.
Max Bense írta valahol:„... a művészet a meglepetés léha természetén alapszik.” (3) A meglepetés stimulál,
nem enged unatkozni; életszerű és egyben művi is, úgy mint a művészet...
Szombathy Bálint (sz. 1950): „Mozgásképek – Telefotó munkák az 1980-as évekből” című sorozata
emblematikus példája a hibán alapuló elektronikus-mediális művészeti transzkripcióknak. (4)
A következő módon foglalja össze a művek keletkezését, hátterét maga az alkotó (5): „Egy napilap grafikai
szerkesztőjeként felfigyeltem egy olyan médiumra, amely a művészetben 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 elsődleges
szintre, az esztétikumba. Ennek szellemében
jártam el, amikor a szemétkosárba szánt selejtből a szenzibilitásomon átszűrt műtárgykollekciót alakítottam ki. (...) ... a tökéletesnek tervezett gép, illetve az elektronikus
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hírcsere makulátlannak hitt mechanizmusa
tökéletlenül működve is értelmes műveletet hajt végre: a művészetnek dolgozik, és
hívatlan aktőrként lép fel. (...) A telefotókészülék esetében döntő mozzanat, hogy
kétszer nem tudja elkövetni ugyanazt a
hibát.” (2. számú kép)
Takeshi Murata (sz. 1974): Silver című
műve kiindulásaként Mario Bava 1960as fekete-fehér horrorfilmjét (B-movie,
Black Sunday) „dolgozta meg” úgy, hogy
eltávolította a kulcskockákat, illetve manipulálta a tömörítési módot (codec-hiba). A
végeredmény: folyamatosan úszó (audiovideo) látomás lett. (6)
A JODI páros (Joan Heemskerk /sz. 1968/
és Dirk Paesmans /sz. 1965/) már klas�3.
szikussá váló hálózat-művészek (Net/WebArt), internet-provokatőrök. A legelsők
között voltak, akik az internetet és a számítógépes játékokat használták műveik alapanyagául (1990-es évek
közepétől). Radikálisan nyúlnak bele a rendszerbe; megzavarják a megszokott működéseket, ezzel a felhasználókat kényszerítik, állítják nem mindennapi helyzetekbe... Amit csinálnak, az a médium dekonstrukciója;
vitathatatlan posztmodern megnyilvánulás, de tekinthetjük posztmediális attitűdnek is. (7) (3. számú kép)
A néhány kiemelt példa befejező részeként e sorok írójának néhány műve összetevőit igyekszünk feltárni.
Az „R-variációk” című, több, mint négy perces audio-video loop a hibák halmozására és a véletlenek szerepére épül. (4. számú kép) Különféle modifikációk, absztrakciós szintek, egészen a tiszta vizuális absztrakcióig (konkrét kép) építik fel és le a formákat, színeket és hangokat. A nem megfelelő szoftverhasználat; a
szoftver tényleges működése ismeretének hiánya; beállítások találomra, stb., különös izgalommal tölthetik el
az alkotót (is). A meglepetés izgalma, természete színesíti a folyamatokat. (vö. a korábban írtakkal) A hibás,
lemerülőben levő gyerekjáték hangjának felhasználása akár zavarba-ejtő is lehet. A harmónia és disszonancia együtt jelennek meg; elveszítik karakterüket, eggyé olvadnak össze a tér-idő kontinuumban. Egy másik,
szintén ebben az évben létrehozott munka kapcsán leginkább a véletlen szerepéről írhatunk. (8) A háttéreffektként alkalmazott, (analóg) katódcsöves televízió elállított adásának mintái, a nyolc különféle layer
esetleges keveredései és a kép és hang megfeleltetései, illetve
tudatos kimozdításai azok az elemek, melyek kapcsán ennek
a rövid opusznak a karakterét felvázolhatjuk.
Összefoglalásként kijelenthetjük, hogy a hiba és véletlen
esztétikája természetes velejárója az alkotásnak. A médiaművészet területén a legtöbb esetben ugyanazok a szoftverek
(és hardverek) jelentik a közeget, mint az „irodában”. Ezek
használatával születhet meg a mű, – de azzal a semmiképpen sem elhanyagolható különbséggel, hogy a folyamatban
kimozdítjuk, elrontjuk, nem megfelelően használjuk, stb.
ezeket az apparátusokat és így lehetőséget adunk arra, hogy
ténylegesen mű keletkezzen. A kortárs szemléletű alkotó
a ma eszközének és nyelvezetének alkalmazásával a mai
embert szólíthatja meg... (vö. például Flusser, Bruno Munari,
Klaus Urbons és Lev Manovich gondolataival).
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Magnet TV is an early example of Nam June Paik’s “prepared televisions,” in which he altered the television
image or its physical casing. This work, which was featured in Paik’s first solo exhibition in New York,
consists of a seventeen-inch black-and-white set on which an industrial-sized magnet rests. The magnetic
field interferes with the television’s electronic signals, distorting the broadcast image into an abstract form
that changes when the magnet is moved. Paik’s radical action undermines the seemingly inviolable power
of broadcast television by transforming the TV set into a sculpture, one whose moving image is created
by chance procedures and can be manipulated at will. Through his transformation of the television image,
Paik challenged the notion of the art object as a self-contained entity and established a process of instant
feedback, in which the viewer’s actions have a direct effect on the form and meaning of the work. The
interactive quality of Magnet TV paralleled the audience involvement essential to performance art and
Happenings of the early 1960s, and also anticipated the participatory nature of much contemporary art.
3. Idézi Szöllősi-Nagy András a „Véletlen mint stratégia” című kiadványban (Nyílt Struktúrák Művészeti
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Takeshi Murata: Silver (10:41 min., loop, 2006.)
From Melissa Feldman’s article in “Art In America”:
“In his new digital video, Untitled (Silver), Takeshi Murata twists and stretches a sequence from an old
movie into a psychedelic odyssey--a fitting afterlife for a 1960s horror film by the Italian director Mario
Bava.
The black-and-white footage takes on an abstract life of its own. Quivering, enlarged pixels become Op-art
patterns that curl into waves or melt into puddles with dizzying three-dimensionality. At times the image
momentarily congeals, revealing the protagonist: a lovely gowned woman seen in some grand interior,
slipping furtively down hallways and gliding across drawing rooms. Her movement through these spaces is
reminiscent of videogames played on devices like Xbox in which the background is sucked backwards while
the figure seems to speed ahead.
In one part, an abstract image magically resolves into a close-up of a white hand extended across the
screen. Elsewhere, a shot of the woman lifting her arms to adjust her coif becomes a symphony of rippling
movement as her arms are transformed into fluttering wings. Frustrating the gaze, her beautiful face never
stays still long enough to really be looked at. Instead, it keeps distorting to monstrous proportions or turning
into liquid reflections. Accompanying these heady visuals is an ambient soundtrack by Robert Beatty and
Ellen Molle of gurgling water, echoing voices and deep electric chords. The projection, at 42 by 75 inches, is
surprisingly intimate.
A main part of Murata’s technique involves digitally compressing the footage so that the movement of a
series of frames is reduced to a single twitching image that records only the net difference in movement
from one frame to the next. Ironically, this high-tech wizardry recalls old-fashioned animation and movingpicture precedents such as flipbooks, zoetropes and Eadweard Muybridge’s motion studies. The video’s
visual effects also evoke the way Impressionist painters broke down images into brushwork and blurriness,
which similarly gave way to abstraction. For his part, Murata likens the liquid look of his digital distortions
to the physical deterioration of old film stock.

If you are searching for a narrative, there is none. Atmosphere and ambiguity prevail here. This comes as no
surprise when one learns that Murata’s piece is based on a selection of his favorite frames from Bava’s film
Black Sunday (1960), which he has reordered and altered in every imaginable way in pursuit of the visual
effects he desires.”
7. http://www.ubu.com/film/jodi.html
Internet provocateurs JODI pioneered Web art in the mid-1990s. Based in The Netherlands, JODI (Joan
Heemskerk and Dirk Paesmans) were among the first artists to investigate and subvert conventions of the Internet, computer programs, and video and computer games. Radically disrupting the very language of these
systems, including interfaces, commands, errors and code, JODI stages extreme digital interventions that
destabilize the relationship between computer technology and its users.
8. Gyenes Zsolt: Szinkrónia Opus 143, Audio-video, HD, HiFi audio, 01:18 min., loop, 2017.
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