
Koroknai Zsolt
Improvizált hétköznapok vizuális hangjai videó-loop környezetben *

 

Hét felvetéshez, hét állításhoz rendeltem hét filmet. 
Így megvizsgáljuk közelebbről a kép és hang kapcsolatát, ami látszólag természetesnek tűnik a hétköz-
napokban, ám improvizatív tevékenységünkben rádöbbenünk, hogy a dolgok korántsem oly kézenfek-
vően egyértelműek.

1. Pattern / Minták
     concept / fogalom
     image / képzet
     sound / hang

A minták és a hozzárendelés mint alkotói tevékenység, cselekedet. 
Egyértelműsített analógiák.
Water walk (Vizi séta); John Cage 1960-as TV-show előadása, mint anali-
tikus példa.
Három kiemelt szempont:
a) A fogalom, a szöveg és a hang találkozása a tárgyal.  
A „hangszerek”, vagyis a tárgyak neveit Cage még a show elején a riporter 
fülébe súgja, a képernyőn  szöveg formájában jelenik meg. A fogalmat, 
vagyis a tárgyakat a hangokhoz rendeljük képzetünkben. 
b) Az idő kiemelt szerepe, mint a realitás valóság eleme biztosítékként.
Látható a lineáris idő története, tekercses magnószalagról bejátszott hát-
térhang, valamint  az előadás metrikus eseménye órával mérve.
c) Az újra előadott zenemű partitúrája, mint a film-dokumentáció takti-
kus olvasata.
Ötven év távlatából interpretálja Paul Schuette a Water Walk darabot, ahol 
a film-dokumentáció és annak lineáris megfelelése a kotta nagy részét biz-
tosítja, hogy a mű zenei realizációjában partitatíva kielégülést nyújtson. 

2. Loop Structure / Ismétlődő Szerkezet
     time / idő
     space / tér
     transformation / transzformáció 

Marchel Duchamp majdnem 100 éves ready 
made-jével, A Bicikli Kerék segítségével 
megvizsgáljuk a Loopok szerkezetét, az idő 
és a tér dimenzióváltásait (természetesen a 
hang és a kép szétválaszthatatlan folyamatá-
ban).
Jelen esetben a füst, mint szimbolikus esz-
szencia szerepel a tér dinamikájában, össze-
kötve a tárgyi valóságot a képzetek világá-
val, akár a „Mad Max”-től egyéb szakrális 
rituálékban.



3. Transpose / Transzponálás 
      parallels with transparent / párhuzamos  
 áthatások
      re-enactment / újbóli eljátszás         
      analogies / megfelelések

A performanszok és  a perforemativitás, 
társművészeti áthatások.
Performanszokat mutatok be, klaszikus 
performanszok újrajátszása („csúnyábban” 
kifejezve, bár pontosabban) performansz-
remixek.
A tartalmi kiemelések transzponálása (nem 
véletlenül zenei kifejezés) az adott kortárs-
művészet kontextusába helyezve, fogalmi és 
technikai ütköztetéseknek reakciójában.  
Kiemelt szerepet kap a látszólagos transzparencia.
  
Az első, Alkalmi Performansz vissza tekint Cage, „minta-kollekciójához”, 
kicsit megkeverve a fogalom tartalomkörét, a hangszer, a fényképezőgép 
és mint melléktermék keletkezik a fotó; mihaszna valóságát csak képzele-
tünk képei törik meg.
         
A további performansz-remixek: Fény Rúzs saját videóinstallációm 
performatív kiterjesztése, akár Yves Klein KÉK metódusát érintve  
(Yves Klein Anthropometries, 1960), ahol a kék fény, mint a levédett 
pigmentszínek virtuális szemcséi, lumenjei jelennek meg, különböző mű-
vészeti elöadóterek viszonylataiban perforálva.  
 
Mezon Temporary (Valie Export Tapp und Tastkino, 1968; Nam June Paik 
TV Cello, 1971)
Ezekben a performanszokban a műtárgyak remixe, újraértelmezett tárgyi-
assága is objektként szerepel. 

4. Etalon / Viszonyító Mértékegység
     possibility of random / véletlen lehetősége
     relative statement / viszonyított állítások

Az etalon a relatív mértékegység:      
„Az étertérben elhajítom a digitális hangjeleket”

5. Extension / Kiterjedés
      form / jelleg  (sacral / szakrális)
      format / alak  (material texture / anyagi 
állag)
      figure / formázat  (resonance / rezonan-
cia)

Az akusztikus kiterjedés és a kiterjesztés, az anyag belső hangjai közvetlen 
reakcióba, rezonanciába lépnek a környezetük terével.



6. Vision / Látomás
      parts-details / részek-részletek
      attention / figyelem
      environment / környezet

A rész és az egész kérdése: A jelek retrotáló, 
ismétlődő kényszer mozgása kifejezi-e való-
di kommunikatív tartalmukat?
      

7. (re) Interpretation / (újra) értelmezés
      research / kutatás
      certainty / bizonyosság
      application /  illesztés-felhasználás

Újraértelmezés: 
a. talált hangok – begyűjtés
b. begyűjtés – talált hangok
c. kutatás – begyűjtés – talált hangok
d. kutatás – értelmezés – talált hangok
e. értelmezés – bizonyosság
f.  bizonyosság – értelmezés
    
Több művemben alkalmaztam talált hangokat, képeket.
Egy éjszakai felvétel két kamerával: 
Található-e  reakció és milyen, amikor az egyik kamera magától kikapcsol 
felvétel közben?
Mi a bizonyosság a kiszűrt hang viszonyított megjelenésére, létezésére?
Az eszközválasztásaink alkalmasak-e feladatainkhoz?
Tudjuk-e illeszteni műveinkbe a befogadott tapasztalást?

* A „Vizuális zene a kortárs művészetben” című szimpóziumon (Budapesten, 2012. május 25.-én) el-
hangzott előadás vázlatos lejegyzése.   


