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Absztrakt:
A vizuális zene története legalább háromszáz évre nyúlik vissza, klasszikus korszakát az avantgárd idején élte, mégis nap-
jainkban, a számítógépes környezet elterjedésével újabb lendületet kapott; korábban sohasem tapasztalt, széles lehetőségek 
nyílottak meg számára. Ennek az intermediális műfajnak több magyar előfutára, meghatározó művésze sorolható fel. Ilyen 
például László Sándor, Moholy-Nagy László és Kepes György is. A vizuális zene műfajának feltérképezése (tipológiája) izgal-
mas szellemi kalandnak számíthat. Ezzel összhangban olyan hazai kortárs művészek műveinek tárgyalása kaphat itt helyett, 
mint pl. Szigetvári Andrea, Kovács Balázs, Lévay Jenő, Czakó Zsolt, Lux Antal és Brückner János. A következő kérdésekre 
keresek valamilyen minőségű, szintű válaszokat. Mi tartozik a vizuális zene körébe? Milyen szerepet kap a szoftver az alkotás 
létrehozásában? Mi módon illeszkedik a posztmediális gondolkodáshoz, gyakorlathoz a v. z.? Mit jelent a szabad átjárható-
ság az egyes médiumok között? Milyen buktatók lépnek fel a vizualizáció, illetve szonifikáció kapcsán? Napjainkban milyen 
minőségben, körben érhető tetten az a nagymérvű változás a vizuális zene területén, ami az analóg technikához és gondolko-
dáshoz képest létrejött, kialakult? Mit nyertünk az új, illetve legújabb technikákkal, eszközökkel, megoldásokkal?

A vizuális zene története legalább háromszáz évre nyúlik vissza, klasszikus korszakát a modern kor-
ban élte, mégis napjainkban a számítógépes környezet elterjedésével újabb lendületet kapott; korábban 
sohasem tapasztalt, széles lehetőségek nyílottak meg számára. A digitális megoldások talaján a különálló 
médiumok is eggyé olvadhatnak, így az átjárhatóság közöttük is teljes szabadságot kaphat.
A vizuális zene, vagy másképpen: a zene a szemnek, – leginkább olyan, időben kiterjesztett vizuális 
megoldásokat jelent, ahol a zeneszerű gondolkodás, szerkesztés a meghatározó. A vizuális zene kapcsán 
a hang és a kép egyenrangú, egymást építi, egymásból következik; sok esetben teljes szinkrónia valósul 
meg. 
A műfaj huszadik századi történetében olyan meghatározó, magyar származású művészeket említhetünk 
meg, mint például Alexander Lászlót, eredeti nevén László Sándort (színfényzongora), vagy Moholy-
Nagy Lászlót (karcolt lemez, grafikus hang-jelek, szintetikus hang víziója stb.). Érdekes kísérlet volt, a 
szintén magyar származású bauhausler, Neugeboren Henrik (Henri Nouveau) műve, ahol Bach parti-
túrájának egy részlete, zenéje automatikus módon kódolódott át plasztikává (Johann Sebastian Bach, 
es-Minor-Fugue, times 52 to 55, 1928.). A mű annak az avantgárd optimizmusnak a talaján született, 
miszerint bármely műalkotásnak közös strukturális alapja van (1), így a 
különböző médiumok, kifejezési módok között az átjárhatóság, bizonyos 
szempontból automatikusan megvalósítható. Óvatosan kell bánni ezzel. A 
hang és a látvány, pontosabban a hang és a kép teljesen különböző természe-
tű médiumok fizikai és működési szempontból is. Példának okáért: a dallam 
transzponálható és megmarad egyéni jellege, míg a színsorral ez nem tehető 
meg, vagy egy másik példaként említve: a spektrum színei nem különíthe-
tők el élesen, összemosódnak, addig a hangok egyértelműen elválaszthatóak 
egymástól, azontúl az egymás melletti színek (a színkörön) harmonikusak, 
míg a szomszédos hangok disszonánsak együtt alkalmaz-
va. A közös nevező, az eltérő médiumok kapcsán a ritmus, 
az arányok, a kompozíciós formák környékén keresendő. 
További példa, a magyar származású vizuális zenei előfutárok 
között, Kepes György: Lángok kertje (Flame Orchard: Sound 
Animated Flames, 1971) című interaktív műve. Nicolas 
Schöffer (Schöffer Miklós) „fény-tér-hang-mozgás” alkotásai 
vagy Jules Engel (Engel Gyula) animációi (pl. Silence, 1968, 
Train Landscape, 1974) szintén ehhez a tárgykörhöz tartoz-
nak. 
A videó technikája, műfaja, mint átmenet a digitális megol-
dásokhoz, gondolkodáshoz, – az elektronika sajátosságaira 

1-2. Szigetvári Andrea: CT, 2010. A használt drót-
köteg-kompozíció grafikája és állóképek az élő 
elektronikus műből. CT-animáció: Gyenes Zsolt.



építve, a korábbi képfajtákhoz képest mint például a film –, teljesen új látvány- és hangkörnyezetet va-
lósított meg. Elindulhatott az a folyamat, mely a kép és hang közötti átjárhatóságot (fel)fokozta. (Pl. Lux 
Antal: One Lux, 2007, zene: Lutz Glandien.)
A. Michael Noll már az 1960-as években felismerte, hogy a számítógép mint alkotó partner egészen új 
művészi formák és új esztétikai kísérletek megteremtését is lehetővé teszi. (2)
A számítógépes környezetben a különböző médiumok információhalmazai közös nevezőre hozhatók 
a bináris kódok platformján. Ez lehetővé teszi a – már említett – teljes átjárhatóságot, az átalakítások 
szabadságát, de, szintén érintettük korábban, hogy fokozottabb mértékben érdemes figyelni a buktatók-
ra is. A lélektelen automatizmus kikerülésének záloga a kimozdított apparátus eszméjéhez igazodó és 
a kapcsolódó gyakorlatot megvalósító, egyéni, alkotói választások sora lehet. A beavatkozások sokszor 
építenek a véletlenre is. 
Napjainkban a szoftver vált a technikai megoldások kulcsává; az alakítja a művészi stílust is. A szoftverek 
képességeit nehéz egyéni módon alkalmazni; ki kell siklatni a megszokott kerékvágásból ahhoz, hogy 
hiteles, eredeti mű keletkezhessen. Ezt már az avantgárd kísérleti művészei is tudták. Szigetvári Andrea 
„CT” című, élő elektronikus, interaktív művének vizuális alapja a computer tomográf technika megzava-
rásán, kimozdításán alapul. Mi módon válhat a sztenderd, lényegében kommersz, elterjedt technika egy 
sajátos világ hordozójává? Csak olyan formán, ha nem rendeltetésszerűen alkalmazzuk. Ezáltal huma-
nizáljuk is. (1-2. számú kép) A „CT” mű kapcsán az irányítható, mozgó fénypontok generálják a hangot. 
Kép és hang mindig új konstellációt hoz létre. Az előadó, mintegy hangszeren, vagy inkább hangszere-
ken játszhat a közönség előtt, számára. A munka kísérlet a hang és a mozgókép új természetű társítá-
sára, egy tényleges, holisztikus mű létrehozására a legújabb technikák, technológiák alkalmazásával. A 
vizuális elemek mozgása teljes szinkronba kerül a hanggal, ráadásul mindez interaktív módon történik. 
Az automatizmus a számtalan egyéni paraméter, alkotói választás együttállása következtében oldódik fel. 
A technika humanizálása pontosan ezeknek az alkotói választásoknak a sorozataként valósul meg, kap 
egyéni, művészi karaktert. 
Hang és kép megfeleltetése kapcsán az is elmondható, hogy a kép és a hang sajátos montázsviszonyt 
alakít(hat) ki, ahol a horizontális és vertikális kapcsolódások nem automatikusan következnek egy-
másból, hanem az alkotói szándéknak megfelelően éppen hogy komplementer viszonyba kerülhetnek. 
(Például Kovács Balázs mobiltelefonra készített sorozata: video works for mobile contemplation, 2012.) 
A két pólus; szinkrónia és aszinkrónia képi és hangi viszonylatában széles a skála. Az „azt-látod-amit-
hallasz” megoldások az audió spektrum működésével összhangban, a teljes kép-hang szinkront valósít-
hatják meg. (3. számú kép)
A posztmediális karakter napjaink sajátja, ahol a korábbi mé-
diumok (pl. fotó, rajz) beleolvadnak a digitális világ számokba 
kódolt információtömegébe. A médiumok ebben az olvasz-
tótégelyben végérvényesen elkülöníthetetlenné válnak, így 
mediálisan megkülönböztetett értelmüket is elveszítik. (Például 
Czakó Zsolt, Kocsis Zoltán által iniciált, „Debussy élete hat tétel-
ben” című sorozat látványvilága, 2012-13, vagy Lévay Jenő „Liszt 
Transcliptions” sorozata, 2011.) 
A számítógépes környezet eddig soha nem látott módon vált 
„flexibilis” eszközzé az alkotó számára. A nyitott mű teóriájához 
kapcsolódó nézői gyakorlat tovább erősíti ezt a könnyedséget. 
Hang és kép együtt lélegzik, egymást építik. A hangi történések 
térbelisége, úgy tűnik felerősödik a 3D-s, folyamatosan változó 
látvánnyal egyetemben. A hangtér, mintha ellentétben állna az 
absztrakt mozgókép/film jellemző síkszerű megjelenésével, de inkább egyfajta kontrasztról beszélhe-
tünk. A téri illúzió megutaztatja a nézőt a hang-tér-kép-időben. (Például Brückner János: Az alkalma-
zott, 2011.)
A szoftvervilágon nyugvó, a különféle médiumok újraegyesítése, felolvadása valami új egésszé, a leg-
újabb mágikus kor meglétét hozza/hozta magával. 

3. Gyenes Zsolt: Szinkrónia, Opus 79, 2013. 
Állókép az animációból.



Jegyzet

1. 
„Minden érzékelési fajtának van egy közös strukturális alapja. (...) Különösen a látás és a hallás tűnik a felcserélhető érzékelési 
struktúrák kimeríthetetlen kútforrásának. (...) A festők, zenészek, költők és tudósok, akik tisztában vannak ezekben a struk-
turális megfelelésekben rejlő alkotói lehetőségekkel, kutatásaik és munkálkodásaik során gyümölcsöző eredményeket értek el: 
az érzékek szinkronizációját.”
Kepes György: A látás nyelve, 188. o., 1979. /1944/
2.
„A számítógéppel az ember nemcsak egy élettelen eszközt teremtett, hanem egy olyan intellektuális és aktívan alkotó part-
nert, amely teljes kifejlettségében egészen új művészi formák és új esztétikai kísérletek megteremtését is lehetővé teszi.”
A. Michael Noll: A digitális számítógép mint kreatív médium / The Digital Computer as a Creative Medium, 1967. (Idézi 
Szöllősi-Nagy András a „Véletlen mint stratégia” című írásában.)   
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