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1. Meghatározás/Tipológia

A Vizuális Zene egy sajátos intermediális karakterű műfaj. 
Előzményei a XVIII. századtól induló színorgonák, illetve a XX. századi avantgárd fény-, 
film- és kinetikus kísérletekben keresendők. 
Technikailag lehet állókép, de leginkább időben kiterjesztett megoldások sorolhatók ide. 
Ha mozgóképről beszélünk, lehet néma vagy hangos. 
Új(abb) vonás az interaktivitás megjelenése ezen a területen is. A számítógépes kör-
nyezet nagy lendületet adott a műfajnak és a történet még koránt sincsen befejezve. 

A Vizuális Zene leginkább az időben kiterjesztett vizuális elemek zeneszerű kompozíció-
ját jelenti, ahol a hang és kép egyenrangú, sőt leginkább egymásból következik, alakul, 
szinkronba kerül. A vizuális megjelenés leginkább absztrakt. 
A hang képpé transzformálható (vizualizáció) vagy megfordítva, a vizuális elemeket, 
vagy más adatokat átalakíthatunk hanggá (szonifikáció). 
A VZ széles horizontú terület. 
A digitális környezet könnyen lehetővé teszi a különböző típusú adatok, médiumok 
közös platformra helyezését (bináris kód), ilyenformán a teljes, szabad átjárható-
ságot, a tökéletes konvertálást. A médiumok összeolvadnak, sajátos poszt-, vagy 
metamédiumot hoznak létre. Az alkotó válik médiummá, aki választásaival alapozza meg 
az emberi, egyéni mű létrehozását.



2. Magyar (származású) elődök felsorolása

Avantgárd korszaka

– Bándy Miklós (Nicolas Bandi) –– Eggeling munkatársa volt
– László Sándor (Alexander László) –– Fischingerrel is dolgozott
– Moholy-Nagy László (pl. Fény-Tér modulátor, szintetikus hang stb.)
– Gáspár testvérek (Gasparcolor technológia)

Neoavantgárd ideje

– Fényművészet, kinetika, intermédia:
 – Kepes György (George Kepes)
 – Schöffer Miklós (Nicolas Schöffer)
– Gyarmathy Tihamér „fotogramfilmje”



3. Kortárs hazai példák 



Czakó Zsolt: O (Debussy: Arabesque No. 1, Kodály: Il pleut dans la 
ville, Liszt: Valse Oubliée No. 1, totál:10:20, 2012-13)

Ez az egyedi képi világ, ahol a fotográfiára került, azzal együtt létező grafika animálódik, 
olyan nagyon-nagyon lassú mozgás, amit szinte állóképnek érzékelhetünk. Czakó és
Balogh Balázs mozgóképtervező vizuális nyelvi kísérlete olyan diszkrét, de markáns je-
lenlét, ami a zene és a szöveg lényegéből, belső összefüggéseiből indul ki, tehát nem 
illusztrál, hanem bizonyos dramaturgiai pontokon a vizualitás eszközeivel emel ki,
avagy hangsúlyoz. 



Lux Antal: One Lux – Homage á Robert Wilson (04:23, 2007), 
Mondhof/Holdudvar (05:36, 2012)

A mozgó fény, mint képzőművészeti elem. Az álló „pontfény” megváltoztatja a formá-
ját, ha azt egy vonalban, vagy körben mozgatják. Az állópontfény formája megváltozik, 
ha azt mozgó optikával szemléljük, mint ahogyan a gyertya fényének formája is, külső 
behatások által megváltozik (szellő, fellobbanás). 

„Lassú lábadozásom holdudvarra vezető világkörüli tánc.” 



Brückner János: Az alkalmazott (04:59, 2011)

Az alkalmazott című digitális animáció egy álom-szekvencia pontos másolata. Egy szigo-
rú, fekete-fehér síkokból álló világ részét képező alkalmazottról szól, aki – bár csak egy 
kis alkatrész – végzetes hibát követ el, és ezzel beláthatatlan következményeket gene-
rál a rendszerben.



Lévay Jenő: Liszt Transcliptions (Elfelejtett keringő Nr.1/Valse 
Oubliée, Szürke felhők/Nuages Gris, IV. Mefisztó keringő, to-
tál:11:00, 2011)
A sorozat a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége felkérésére készült a Liszt 
bicentenárium alkalmából. Eredeti verziójukat a Magyar Állami Operaház történelmi épü-
letének homlokzatára vetítették. Lévay a zeneszerző néhány kései zongoradarabját 
vette alapul, de különleges átiratok formájában: legtöbbjük négy fuvolán szólal meg, 
továbbá hallhatunk egy speciális effektusokkal gazdagított gitárátiratot is. A látvány 
nem követi szükségszerűen a zene drámai fejlődését, inkább az egyes darabok összbe-
nyomását hangsúlyozza. Olykor nyilvánvalóbban utal a hangzásra, máskor szándékosan 
eltér annak ritmusától és tagolódásától. A komplex, 
mégis koherens mozgó képek Lévay korábbi képeit 
dolgozzák fel szokatlan digitális és analóg eljárások 
segítségével. A művész az eredeti anyagot több-
ször konvertálta át két és három dimenzió közt. 
Görbült felületre vetített, filmeket vett fel újra, di-
gitálisan manipulálta a rétegeket, statikus képeket 
hozott mozgásba: ilyen és hasonló elemek eredmé-
nyezik azt az érzékeny, mindig változó, mégis egy-
séges mozgó grafikát, amelyben még az eredetileg 
figuratív videók is absztraktba fordulnak.



Horváth Erzsébet: Tranzit (02:26, 2008)
Látvány és hang a mozgásban egyesül. A művész egyik installációjának birtokbavétele 
három táncos által. Részlet a performance video-dokumentációjából.



Gyenes Zsolt: Szinkrónia 
(válogatás, 08:55, 2011-2013)

A „Szinkrónia” szöveg, kép és hang közöt-
ti „szabad átjárhatóságra” törekvő, digitális 
intermediális munkák sorozata.
A szinkrónia kifejezése, a megfeleltetéseken 
túl, az eltérésekre is ráirányítja a figyelmet, 
ahol a fő cél, mégis a különféle médiumok 
összeolvasztása, egy holisztikus irányú mű-
vészeti forma kialakítása. 



Koroknai Zsolt: Digital Sound Étalon (01:02, 2011)
„Az étertérben elhajítom a digitális hangjeleket.” Az etalon relatív viszonyított mérték-
egység, a vizuális és akusztikus tér interferenciájának transzponált objektje, ahol a digi-
tális jel a főszereplő a virtuális valóságában filmként megjelenő algoritmusok, habár szü-
lőatyjaként az improvizatív instrumentális kinyilatkoztatást vallhatja magáénak,
koordinátái és paraméterei. Reflektál Marcel Duchamp 100 éves ready-made-jére  (3 
Stoopages Etalon 1913.) a médiák változó tükrében.



Kovács Balázs: video works for mobile contemplation – the 
35880004th video on vimeo (05:20, 2012)

„A videó egy sorozat része, melyet mobiltelefonra készítettem azzal a céllal,
hogy különböző helyszíneken is megtekinthető-meghallgatható legyen – olyan helyeken, 
ahol talán jobban ráérünk szemlélődni, észrevenni a környező világ mindennapi szépsé-
gét.
Ebben az esetben az volt a tervem, hogy a képi és hangbéli események ne egymással 
szoros párhuzamban, hanem inkább „szabad kapcsolatban”, néha akár ellentétben is 
álljanak. Ehhez egy áruházban és egy tengerparton rögzítettem nyersanyagokat, majd 
ezeket képkockánként elemezve és módosítva a hangsávot vezérlő információkat is el-
tároltam. Az így rögzített adatokat visszahívva ezt követően került mellé az a hangsáv, 
amelynek nyersanyagát környezeti hangfelvételekből válogattam össze.”



Kaufmann Orsolya: Hangok mozgásban (00:46, 2011)

Kísérlet Muybridge pillanatfelvételeinek, mozgássorainak szoftverrel történő hanggá ala-
kítására (szonifikálására).



Kaposvári Egyetem Művészeti Kar – Elektronikus ábrázolás szak, 
Projektvezető: Papp Pala László: Interaktív projektek: Szín-orgona, 
Folyosó-mapping (dokumentáció, 01:51, 2011-2012)

Az első (Coloroid) egy digitális/elektronikus szín-fény-orgona, míg a második projekt 
egy adott térhez tervezett, szintén interaktív módon, érzékelőkkel működő audio-
vizuális vetítés.



Szigetvári Andrea: CT (dokumentáció, 08:00, 2010)

Interaktív, élő elektronikus audio-vizuális mű. Vizuális alapját Gyenes Zsolt rövid, CT-
animációja alkotja. Az irányítható, mozgó fénypontok generálják a hangot. Kép és hang 
mindig új konstellációt hoz létre. Az előadó, mintegy hangszeren játszhat a közönség 
előtt, számára. Kísérlet a hang és a mozgókép új természetű társítására, egy tényleges, 
holisztikus mű létrehozására a legújabb technikák, technológiák alkalmazásával.    



A vizuális zene hazai honlapja:


