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Bevezető
Tudom, hogy közülünk sokan ismerik a várost, Budapestet. Ennek ellenére szeretném meghívni a tisztelt
kollégákat és a vendégeket egy nagyon rövid képzeletbeli sétára a városban. Kezdjük sétánkat onnét,
ahol most vagyunk, a szimpózium székhelyéről, majd visszatérünk jelenlegi helyszínünkre. Rövid sétánk
során számtalan különböző dolgot tapasztalunk egyszerre, egyidőben, és egymás után. Autók, buszok
robognak, emberek rohannak el mellettünk, galambok és verebek röpködnek, kiáramló friss illatot
érzünk a pékségből, fékcsikorgás zaja örjít meg bennünket, miközben egy friss croassant majszolunk.
Ahogy járjuk a város utcáit a legkülönbözőbb inpulzus ér bennünket. Akik itt élnek és a túristák is azt
szokták mondani Budapestről, hogy a város kopottas, zajos, ugyanakkor gyönyörű. Ezek mind, mind általános klissék egy egy városról, így Budapestről is. Két kérdés fogalmazódik meg bennem. Hogyan vagyunk képesek olyasmiről általános képet alkotni, amit amúgy sohasem láttunk egyben? Milyen mechanizmusok generálják ezt az összhangzatot, ennek az arculatnak a kialakulását? Ha röviden és felszínesen
akarok válaszolni a kérdésekre, akkor azt mondhatom, hogy az agyunk a tapasztalatokat, az információ
szekvenciákat integrálja és megalkotja a személyünkre szabott város image-t.
Képzelegjünk egy kicsit tovább és képzeljük el (jelenleg ez csupán egy fikció, de erre már vannak kézzel
fogható bizonyítékaink), hogy az egész város, és az ott történt események transzparensek és mi sétálók
át tudunk járni a házakon, falakon, autókon sőt még az embereken is és mindig együtt látunk (érzékelünk) mindent különböző nézőpontokból. Olyan mint, mondjuk egy CT, vagy egy PAT/CT egészségügyi
berendezés felvételei. Az eredmények amit vizuálisan érzékelünk kaotikusnak, és kiszámíthatatlannak
tűnhetnek, de mégis valamennyien – többé kevésbé – el tudunk igazodni azokon. Kijelenthetjük, hogy a
dolgok megértése, szelektálása és rendezése az agyunk leleménye és szüleménye.
Polifónikus Vizuális Tér
A fent említett példához hasonló séták és víziók motíváltak arra, hogy a következő kérdésekre keressem
a választ:
a. Hogyan lehetséges (ha egyáltalán lehetséges) megérteni az egyidejüleg észlelt környezet sokrétűségét,
minőségi változásait és aspektusait?
b. Vajon van-e valamilyen lehetőség ennek az egyidejű észlelésnek a vizuális kifejezésére?
és
c. Vajon elég-e a háromdimenziós alapállásunk ennek megértéséhez?
Térjünk vissza a képzeletbeli sétánkhoz és vizsgáljuk meg, hogyan érzékeljük környezetünket. Természetesen az mindig kétséges, hogy hol ér véget az érzékelés és ez az oka annak, hogy sokféle felfogás létezik.
Érzékelésünket komplex eljárásnak tekintem, amely aktív, kinesztétikus és a belső és külső ingerek
kölcsönhatása által keletkezik a központi idegrendszerünkben. Felfogásom szerint – sétánk alkalmával
– valamennyi érzékszervünk aktív és a környező eseményeket egyidőben érzékeli. (Ha nem így történne, akkor létünk folytonosan veszélyeztetve lenne). Mivel az események változnak és mi is mozgásban
vagyunk, az egyidőben észlelt ingereknek csupán a szekvenciáit érzékeljük. Azonban sétánk alatt számtalan szekventált inger ér bennünket. Ez azt jelenti, hogy környezetünket hollisztikusan fogjuk fel, de
szekvenciákban, és agyunk integrálja és kiegészíti a hiányzó információkat.
Ahhoz, hogy – a mi példánk esetében – a várost átlássuk a felfogott szekvenciák ezreire, millióira – természetesen – a mi térbeli mozgásunkra is szükség van. Ez mozgásban való látást és többnézőpontú
megfigyelést feltételez.
A gyakorlati példák és tapasztalataink azt mutatják, hogy a biológiai apparátusunk képes felfogni és
megérteni a térben egyidőben és különböző időben zajló eseményeket és változásokat.

Elöljáróban csupán annyit szeretnék mondani, hogy a témát a mi emberi vizuális érzékelésünk szempontjából vizsgálom és a félreértések elkerülése érdekében a címben szereplő fogalmak tisztázását elkerülhetetlennek tartom.
Ezért engedjék meg, hogy ismertessem mit is értek a témához kötődő fogalmak alatt.
A polifónia fogalma általánosságban közismert és mindannyian ugyanazt értjük alatta, amit magyarul
többszólamúságnak nevezünk. (A zenében már régóta ismert e fogalom alkalmazása; nem úgy a vizuális műfajokban.)
A tér fogalma az én megközelítésemben az a véges és végtelen színpad, ahol események történnek és
ahol a tér maga is részese annak.
A vizuális alatt pedig azt értem, amit a külső és a belső ingerek által vizuálisan érzékelünk.
Az elöbbi fogalmak mellé az idő és a fény fogalma lép be, ami a téma megértésének szempontjából bír
jelentőséggel. Az idő, ami a történések „mikorjára” ad választ és a fény pedig, ami a vizuális érzékelés
egyik alapforrása.
Számomra a „Vizuális Téri Többszólamúság”, azaz a „Polifónikus Vizuális Tér” a térben zajló események önálló, egyidőben és egymás után törénő összhangzatát jelenti az érzékelés szempontjából.
Mivel sétánk alkalmával egyszerre a legkülönbözőbb dolgokat tapasztaljuk térben és időben, amelyek
állandóan változnak, ez predesztinálta és predesztinálja munkáimnál azt a megközelítést, hogy figyelembe vegyem a részek időben és térben lévő viszonyát és viszonylatokban és alternatívákban gondolkodjam.
Ahhoz, hogy az egymást követő egyidejűségeket és a többszólamúságot ki tudjam fejezni vizuálisan,
olyan fogalmakat kellet keressek, amelyek segítségemre lehettek a válaszadásra. Annak érdekében, hogy
ezt érzékeltessem, térjünk vissza a képzeletbeli sétánkhoz és ha megpróbáljuk ellényegíteni a tapasztalatainkat, akkor olyan fogalmakhoz jutunk, amit már az elöbbiekben is említettem, mint: mozgásban
való érzékelés, térbeliség (sztereometria), egyidejűség (szimultaneitás), egymásutániság, transzparencia,
szegmentáció, multidimenzió, többnézőpontúság és rétegeltség.
Valamennyi munkámban a fent említett fogalmak és ezek vizuális vetületei külön-külön vagy együtt jelen vannak. Mivel a
filozófiai, gondolati megközelítés jellemző rám, ezért többnyire
elvont (geometrikus) formanyelvet használok elképzeléseim
megvalósításához. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget,
hogy alkalomszerűen a célnak és a helynek megfelelően tematikus (leíró) formanyelvet használjak.
Ezek után a munkáimnál arra kellett ügyelnem, hogy olyan
szituációkat teremtsek vizuálisan, amelyek térben helyezkednek
el és valamennyi eleme egy és különböző nézőpontból együtt látszódik. A másik feladat az volt, hogy az elemek összeszervezése
virtuális mozgást generáljon. Ha visszaemlékszünk a sétánkra,
ott is mindenkor, csupán részeiben fogtuk fel környezetünket. Ez
vezetett munkáim egy részénél a szegmentált formák használaTörtdimenzió, 60x50x50cm, 1979-84, Fotó,
tára. Más munkáimnál más megoldást használtam a polifónia
aluminium, festett fa
vizuális kifejezésére, aminek három fő vonulata van: dimenziók,
kölcsönhatások és személyes benyomások.
Dimenziók
E témakörben azt keresem, hogy hogyan lehetséges, – ha egyáltalán lehetséges – a köztes dimenziók és a
háromnál több dimenziók vizuális kifejezése. A háromnál több, de a négynél kevesebb és a négy dimenzió vizuális megjelenítése a vizuális téri többszólamúsággal megoldható. A négynél több dimenzió azonban csupán konceptuális alapon vizualizálható. Ennek oka a jelenlegi biológiai adottságaink korlátai.
Nézzünk néhány példát!
A szegmentált két vagy két dimenzióba transzformált formákat térformák hordozzák. Ezek olyan tá-

volságra vannak egymástól, hogy a szemlélő a hiányzó részeket
szemmel vagy tényleges mozgással értelmezi (emlékezzünk
agyunk kiegészítő képességére). Ez a formai összhatás mozgást
szimulál, mivel a forma szegmens egyik része az egyik, a másik
része a másik térformán helyezkedik el. Ilyen módon az idő szerves részévé válik a konstrukciónak anélkül, hogy fizikai mozgást
tapasztalnánk. Ekkor keletkezik egy olyan formaösszhangzat,
amely már sem nem három, sem nem négy dimenziós; valahol a
kettő közötti, amit fragmentált, vagy tört dimenziónak nevezek.
(Törtdimenzió, Többnézőpontú formatöredékek)
Személyes impressziók
A vizuális térpolifóniát, azaz ugyanazt az alapelvet érvényesítem
munkáimban akkor is, amikor egy-egy jelenség pozitív vagy
negatív hatással van rám és ezeket a benyomásaimat igyekszem
visszaadni vizuálisan.
Az oslói Nemzetközi Kultúrális Központ és Múzeum-ban
(Internasjonal Kultursenter og Museum) rendezett kiállításomnak is a helyszín adta az inspirációt. A város egy öreg városi
fogdát (börtönt) alakított át múzeummá. A helyszín mély benyomást keltett és érzelmeket indukált bennem. A kiállításra rendelkezésemre bocsájtottak tizenöt vasajtós cellát, amelynek mérete
360x270x180 cm volt. Ilyen cellába terveztem egyik installációmat, amelynek címe: Megszakított folytonosság.
Személyes benyomásokra épült a Süllyedő város című munkám,
amelyet a túlnépesedett nagyvárosok elviselhetetlen környezete, míg az Utca című nagyméretű installációmat maga az utca
inspirálta.

Többnézőpontú formatöredékek, 40x40x40cm,
1998, Festett üveg

Megszakított folytonosság, 360x180x150cm,
2001, Festett réz, UV fény

Kölcsönhatások
E témakörben azt keresem, hogy egy jelenség (mondjuk egy
forma) hogyan változik egyik referencia rendszerből egy másik
referencia rendszerbe kerülve. Ezek a változások milyen kölcsönhatásokat eredményeznek vizuálisan? Egy egyszerű példával
szemléltetném a problémakört. A Földünkön mért időfelfogásunk és időmérésünk etalonnak számít földi keretek között, a
földi referencia rendszerben. Azonban ha elhagyjuk a Földet és
mondjuk egy űrhajóban tartózkodunk, akkor az idő-etalonunk az
űrhajó referencia rendszerében érvényes, ami teljességgel különbözik a földi etalonunktól. Ahhoz, hogy mégis a két idő-rendszer
megértse egymást, a másságuk figyelembevételével harmonizálni
szükséges azokat. Ez a princípium érvényes egy forma, egy tér,
vagy egy gondolat új referencia rendszerbe kerülésénél is. Ahány
új referencia rendszer, annyi etalon-igazság érvényesül.

Utca (részlet), 3000x600x240cm, 2001-2007,
Festett üveg, festett acélcső, UV fény, hang

17D. Ikertér, 360x180x270cm, 2003, Festett PVC cső, zsinor,
UV fény

Polifónikus Vizuális Tér, 660x300x250cm, 2009, Festett
aluminium, UV fény

Háromdimenziós Lézer animáció
A mű a polifónikus vizuális térlátásunk alapszempontjaira épül csakúgy,
mint valamennyi az utóbbi húsz évben készült munkám. Több, mint
harminc évvel ezelőtt arról álmodoztam, hogy hogyan tudok átmenni
egy valóságos háromdimenziós formán, más szóval hogyan tudok én,
vagy valaki más átmenni mondjuk egy kőfalon. Céljaim elérése érdekében installációimban először forma szegmenseket használtam, ahol
a látogatók át tudtak halladni a formákon. A legújabb munkáimban,
– amit „Programozható Lézer Animáció”-nak (PLA) nevezek, és ami
a 2010-es Kinetica Art Fair-en (Londonban) került első alkalommal
bemutatásra, majd továbbfejlesztett változata a 2012-es Kinetica Art
Fair-en volt látható – olyan tárgyat (hardware) fejlesztettem ki, amely
képes a számítógépen létrehozott két dimenziós rajzokat (korlátokkal)
Hangkert, 540x300x260cm, 2011,
valódi három dimenziós
Festett aluminium és műanyag cső,
érzékelők, hang generátorok, UV fény
álló és/vagy mozgó képekké
transzformálni úgy, hogy
azok 360 fokban láthatóak
és amik hang és zenei hatásokkal is kombinálódhatnak. A
lézer „plasztika” olyan háromdimenziós „színpadot” ajánl
használójának, amelyen bárki elkészítheti saját számítógépen
két dimenzióban elkészített elképzeléseit, legyen az szöveg,
motívum, szám, forma, játék és animáció, aminek megjelenése háromdimenzióba transzformálódik és láthatóvá válik 360
fokban. Amennyiben a hardware kellően nagy, akkor a néző,
amennyiben búvárruhát ölt magára képes lesz átmenni a fény
falon (energia falon) vagy fény falakon (energia falakon).
Nincs határa a tárgy méretének és a formai megjelenésnek
az adott technológiával, ami mind belső mind külső térben
egyaránt alkalmazható.

3D. programozható lézer animáció, 200x52x52cm,
2011, Üveg, folyadék, lézer fény, festett fa, hang

Nem akarom untatni önöket, de ismét térjünk vissza a korábbi képzeletbeli sétánkhoz. Nappal, amikor jó fényviszonyok
vannak és szemünk is kifogástalanul működik senkinek
nem okoz gondot a szabad szemmel látottak felfogása. A

fény valamennyi látható spektruma felfogható. Az egész napunk nagyszerűen eltelt, de sajnos besötétedett. Budapest néhány turisztikai nevezetességeit kivéve a várost sötétnek látjuk, gyengítve és nehezítve
tájékozódásunkat. A sötétben ingerszegénnyé vagy láthatatlanná válnak a részletek, tájékozódásunk is
elbizonytalanodik. Mit tudunk tenni ez esetben? A probléma megoldásának egyik alternatívája lehet,
hogy felhívjuk a polgármestert azzal, hogy polgármester úr baj van és adjon több világosságot. Ez sajnos
rossz alternatívának bizonyul. Különösen az én esetemben.
A magam által felvetett problémára nekem kellett megtalálnom a megoldást, amely egy új kérdés felvetését indukálta: Lehetséges e ugyanazt a vizuális információt sötétben is közvetiteni a vagy sem, és ha lehet
hogyan lehetséges az?
Közhely, hogy a vizuális kifejezés alapfeltétele, hogy az a külső szemlélő számára látható legyen. Ez predesztinálja a fény jelenlétét. Fény nélkül (mivel biológiai adottságaink nem teszik azt lehetővé) jelenleg
nem vagyunk képesek a kívülről jövő vizuális ingereket felfogni. (Belső látásunkhoz a tényleges fény
energiára nincs szükségünk, anélkül is látunk, mivel képzeletünk működik.)
A látható fénytartomány evidensnek tűnik. Azt valamennyien, akiknek egészséges látószervünk van
érzékeljük. A kérdés az volt számomra, hogy hogyan tudom érzékeltetni a formák és színek világát sötétben? A fizikusok által feltérképezett fény teljes spektruma ismert, más dolgom nem volt mint kiválasztani a számomra legmegfelelőbbet. Ez a választás az Ultraviolet fényre esett (UV). Használata, amit
körülbelül húsz éve kezdtem el óriási meglepetéseket okozott. Az elkészült festményeim, plasztikáim és
enviromentjeim teljesen átváltoztak és mintegy spirituális felhangot és tartalmat kaptak. A későbbiek
során pedig ezt a spirituális lehetőséget igyekeztem tudatosan alkalmazni. Íly módon „két legyet ütöttem egycsapásra”. Munkáim világosban és sötétben is láthatóak lettek, különböző vizuális és spirituális
felhanggal. Sötétben a képek, plasztikák és az installációk a lebegés érzetét keltik a szemlélőben és azt az
érzetet sugallják, mintha a néző maga is lebegne.
Röviden összefoglalva: Munkáimat gondolatokra, és annak megfeleltetett alapelvekre építem. Számomra
a gondolatok és az alapelvek megkeresése és megértése elsődleges feladat, hiszen ez ad lehetőséget az
alapelvek személyes vizuális válaszadására és nem utolsósorban a vizuális megjelenítések bővítésére, gazdagítására. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy az alapelveket bármilyen gondolatba be lehet építeni,
és bármilyen formanyelven ki lehet fejezni, nyitottságot adva bármely kreatív tevékenységnek.
Budapest, 2012. 05.
* Az előadás szövege a „Vizuális zene a kortárs művészetben” (2012 05. 25. ) című szimpóziumra készült.

