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1.
Absztrakt/konkrét (álló) vizuális művészet és a 
zene/hang „áthallásai”

– ritmus, hangsúlyok, többszólamúság, stb.
– a színek szerepe, érzelmek, tónusok, stb.

– állókép és időbeliség, ill. álló- és mozgókép
 -› statikus és dinamikus állapotok

Pédák:
Gy. Zs.: „Kvadrát” – részlet, digitális printek, installáció
(The BUU International Art and Design Festival, Thaiföld, 
2015)
„Decollage”, digitális printek 
(Museum of the Klodzko Land, Lengyelország, 2017)





2. Időben kiterjesztett művek, absztrakt mozgókép

– vissza a kezdetekhez; ahol a vizuális megjelenés, a hang, a mozgás, a szöveg/be-
széd, írás természetes módon együtt jelent meg (pl. ős-rituálék a kezdeteknél) 
–› digitális környezet képességei; intermédia, hibrid/posztmédia; olvasztótégely, stb.

– a loop –› hiba a „linearitásban”; sajátos időkezelés; az idő feloldása (l. később is)

Példa:
Gy. Zs.: „Tomography” kiállítás – l. később 
(Valletta International Visual Arts Festival, Málta, 2017)

A CT-szkennelések a Kaposvári Egyetem 
Egészségügyi Centrumában készültek Dr. 
Donkó Tamás közreműködésével. 



– a forma „valós” (röntgen), mégis teljes 
absztrahálás a szeletek egymás utáni le-
játszásával... –› „időmegbontás”



3. 
Kép-hang konstellációk

3+1 típus

AS – SzP – MK

– Audio spektrum
– Szinkron pontok
– Montázs-kiterjesztés
+ Tiszta Vizuális Zene



A/
Audio spektrum (AS), 
illetve
Azt látod, amit hallasz, vagy fordítva...

Példák:

– Csak hangra, mint végeredmény 
(Bruno Munari négyzetei és az abból formált hangtextúra)



Bruno Munari: The Square, 1960, reprint 2015 (77. p.)
Egy négyzet sajátos felosztása, szisztematikusan: 80 variáció.



Kép-hang megfeleltetés egy 
felállított rend/szer alapján.

Gy. Zs.: Partitúra-vázlat, 
Róma, 2016

melléklet 1
(square_piano.aiff, 00:40 sec.)



melléklet 2
Gy. Zs.: Szinkrónia Opus 76 (Reykjavik Visual Music, Izland, 2013) és Opus 79 (részle-
tek) – Audio spektrum, mint technika



B/
Szinkron pontok (SzP)
Találkozási pontok, hangsúlyok.
– „Szinkrézis: szinkronizáció és szintézis” – Chion (!)

Gy. Zs.: Opus 134 (Rondo), 01:18, loop, 2017



Alap: a körforma, a mozgóképnél és a hangnál is (l. következő 2 dia). 
Nincsen teljes szinkron a hang/kép viszonylatában.





melléklet 3
Gy. Zs.: Szinkrónia Opus 134 (Rondo)

Fibonacci-számsor, 
mint a természet 
alapműködése, 
arányrendszere



C/
Montázs-kiterjesztés, vagy 
párhuzamos eltolás (MK)

Példák

melléklet 4
Gy. Zs.: Szinkrónia Opus 104 – CT (MAMŰ, 
Budapest, 2015) és CT Projekció (VIVA, 
Málta, 2017) – részletek



AS /‹–› SzP ‹–› MK

Az első kategória élesebben elválasztható a másik kettőtől. 

Első példa: 
a TextEdit Speech funkció megzavarása. –› Hiba és véletlen szerepe. 

Második példa:
„Utazás a gép belsejébe” – hozzá társul a lassított hangja (Super8 vetítő). –› Tartozhat  
akár az előző kategóriához is (SzP).



+1 – Tiszta Vizuális Zene 

(klasszikus példa: Viking Eggeling/Dia-
gonális szimfónia, 1921-24)

Néma; zene a szemnek!

melléklet 4
Gy. Zs.: Opus 132, 2017 
(02:18, video, loop, néma – részlet)

Nem túl sok állókép sorozata, egymás-
ba úsztatása – Vizuális akusztika !? 
(a ritmusa túl kiszámítható vagy a for-
mavilág elegendő hozzá...?) 



Az audio-vizuális művek és az idő(tartam)

– Történetmesélő (figurális) AV művek –› kb. 1,5 óra hosszúságú (amit elbír)
– (Hagyományos értelemben) történetet mellőző figurális AV művek –› kb. fél órás
– (Történet nélküli) absztrakt képi világú AV művek –› kb. 10 perces

Mi módon tehető nézhetővé (a szélesebb, de értő) közönség számára a hosszú, vagy 
inkább hosszabb absztrakt AV mű?

– „loop-szemlélet” (bármikor be lehet kapcsolódni és otthagyni, „interaktív”– a hosszúsá-
ga nincsen szabályozva) –› a kötött idő felbomlik
 – szekvenciák, visszatérések, variációk
– HANG és KÉP sajátos, változatos párbeszédével (montázsviszony, stb., – l. korábbi-
ak)
  



Technika – Video: CT-szkennelések, 2D CGI, Audio: hangfelvételek (Edirol, iPhone), 
Szoftverek – ImageJ, Adobe Photoshop, Premiere, After Effects, GarageBand, Soundbooth

Gy. Zs.: Haláli támadás 
(Halkfarm) – befejezetlen, 
Audio-video, 1 h, loop, álló-
képek, 2017.

Megjegyzések:
– A kép sokkal jobban viseli 
az ugrásokat, vágásokat, 
mint a hang.
– A fekete-fehér összefo-
gottá teszi az eltérő techni-
kájú, minőségű képeket. 


