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Bevezetés
Doktori kutatási programomat még 2007-ben Globális > lokális,
Lokális > globális címmel kezdtem el, ahol a globális az általánost,
míg a lokális az egyedit jelenti. Saját fotográfusi hitvallásomat kíséreltem meg egyetlen enigmatikusan rövid címbe sűríteni.
Álláspontom szerint világméretű folyamatok az általuk generált
helyi tüneteken keresztül fedezhetők fel és kommunikálhatók érthető
formában, ezzel párhuzamosan helyi szintű jelenségekből egész
pontos következtetések vonhatók le a globális problémákra vonatkozóan. A közvetlenül érzékelhető egyedi beható vizsgálata lehetővé
teszi számomra, hogy a gyakran rejtőzködő általánosról is képet,
véleményt formálhassak.
Városi tájjal foglalkozó alkotóként előzőleg1 a tájkép, tájábrázolás koronkénti átalakulását vizsgáltam, végül levonva a konklúziót,
hogy mára a komplexitás új dimenzióját a közös tudatban lebegő
képek összeolvasztása, rétegzése (layer) nyitja meg narratív és esztétikai szempontok helyett a tudományos leképzés irányába. A művészeti és a tudományos csúcsteljesítmények összemosódnak, egyazon
kutatási eredmény megjelenhet a Nobel-díj várományosok között és
a Velencei biennálé pavilonjában. Arra jutottam, hogy a mindenkori
kortárs tájkép a tudományok eredményeinek sűrített vizualizációjaként is felfogható. Ez azonban nemcsak a tájképre, hanem a kortárs
művészetre általában igaz lehet.
Mindkét téma, azaz a globális lokális vizsgálata és a tudományos vizualizáció szinte kínálkozott, hogy most összekapcsolva a
tipológikus ábrázolással, az átlagkészítéssel, az egyedi megfigyelések
összegzésével és a statisztikában rejlő művészi potenciállal foglalkozzam példáimat többnyire a portréfotográfiák köréből merítve.

Előzmények és kortársak
A fotográfia megjelenése óta kéznél volt, mint valamely téma
variációs lehetőségeinek számbavételére alkalmas megjelenítési
eszköz. Mellette szólt rendkívüli objektivitásával párosuló közérthetősége. A kutatók igénye a katalogizálásra a fotótörténetben is jelentős
életműveket hozott létre, mint az orvos Buchenne de Boulogne2
1
Kudász Gábor Arion: Tájkép, 2009 ősz - http://arionkudasz.com/images/dla/
arion_2009_osz_tajkep.pdf
2
Mécanisme des passions
3

kereskedelmi haszna is van.7

3
Urformen der Kunst
4
Anlitz der Zeit
5
“As time went by we developed a sort of ideology without ever formulating
it as such. I’ve always said that we are documenting the sacred buildings of
Calvinism. Calvinism rejects all forms of art and therefore never developed its
own architecture. The buildings we photograph originate directly from this purely
economical thinking.” (Bernd Becher)
6
Thomas Ruff, Candida Höfer, Petra Wunderlich, Simone Nieweg
7
„Gyakran egy jól ismert „névvel” lehet egy ötletet továbbadni, felmutatni
valakit, aki az elgondolást megtestesíti.” (Antoine Bricaud, p: 110)
4

Eadweard Muybridge mozgástanulmánya elefántról
Bernd és Hilla Becher: Typologies, Blast Furnaces

izomösszehúzodásokat bemutató
portréi, a tanár Carl Blosfeldt3
növénystúdiumai,
Eadweard
Muybridge anatómiai, mozgásfázisokat bemutató tanulmányai
vagy a szociológiához, antropológiához, viselettörténethez hozzájáruló Agust Sander.4 E gyűjtemények esetében a fénykép gyakorlati alkalmazásának lehetőségein túl a konceptuális megközelítés és a technikai felkészültség követelménye együttesen elmossák a képzőművészet és a száraz alkalmazott fotográfia határát. Elég itt felidézni
a tudományos vetélkedők világából a Messier maratonokon
összeállított galaxis-típus rasztereket, vagy a tipologizáló konceptuális fotográfia talán legnevesebb alkotóinak, a Becher
házaspárnak funkciójukat vesztett német ipari létesítményekről, a kálvinista szentélyekről5 készített tablóit. A velük az 1970-es években elindult düsseldorfi iskola
brand lett, tanítványaik tanítványai6 járják az általuk megnyitott utat.
A módszer oly egyszerű, hogy a galéria fotográfiában mára szinte
egyeduralomra tett szert az azonos tárgyú képek sorolása, aminek
mellesleg az alkotó beazonosíthatósága révén nem elhanyagolható

keresésére késztető összevetésből ered. Ugyanez működteti a „mi
a különbség a két kép között” típusú rejtvényeket, azzal a fenntartással, hogy ott csupán a különbségeket, itt viszont azok vagy az azonosságok mögöttes okait igyekezhetünk meglelni.
Nem csak a bunkerek,9 bádogviskók10 és kamionhátsók11 képeit
gépiesen ontó projektek tekinthetők tipológiának, hanem a kör kiterjeszthető azokra a koncepciójukban nem repetícióra építő, de módszerükben, témaválasztásukban és sokszor vizuális megjelenésükben
hasonlóakra is. Például Massimo Vitali strandjai is típusok, Edward
Burtynsky bányái a környezetrombolás dokumentumai, de ugyanakkor
a bányaüzemek működése és az alkalmazott technológiák összehasonlító elemzésére is alkalmasak. Általában megállapítható, hogy a
fotográfia nyelve hajlamot mutat, hogy tipológiában fogalmazzon.
A konceptuális projekteken dolgozó művészek, mint Charles
Fréger, Rineke Dijkstra, vagy a magyar Technika Schweiz12 alkotópáros képeikben és írásaikban tisztán artikulált álláspontjukat az
ismétlés és a tipológia eszközeivel élve teszik közérthetővé. A fenti
alkotók csoportokkal dolgoznak, munkásságuk számos hasonlóságot mutat, projektjeik időről-időre látszólag fedésbe kerülnek. A
8
Tim Hölscher benzinkútjai digitálisan lecsupaszított konstrukciók, ahol az
építészeti alapformán túl a kép vajmi kevés dokumentumértékkel bír.
9
Leo Fabrizio: Bunkers, Switzerland 1999-2004
10
Peter Bialobrzeski: Case Study Homes
11
Eric Tabuchi: Alphabet Truck
12
László Gergely és Rákosi Péter
5

Thomas Ruff: Portrait (C. Pilar), 1988 / Rineke Dijkstra: Evgenya, North Court Base Pikud Tzafon, Israel,
December 9, 2002 / Tehnica Schweiz (László Gergely & Rákosi Péter): Commuting Artillery, 2004-2006
Charles Fréger: Menti 2, Menti, 2004

A fotográfiai tipológia építőkockája a képi dokumentum. Ez a
legtöbb esetben igaz is, ám a tipológia besorolása a dokumentarista
fotográfia területére korántsem megalapozott.8 A csoport, mint az
emberi önszervezés és azonosulás alapesete különösen termékeny
talaj a tipológia számára, melynek ereje az ismétlődő formák kisebbnagyobb eltéréseiből adódó frusztrációból, az eltérések okainak

adhat választ a kérdésre, hogy szükséges-e a sorozat. Meg kell nézni,
hogy ugyanazt üzeni az egyedi kép, mint a gyűjtemény, melyben
helyet kapott? Galler installációjában önmagukról közösségi oldalakon képeket megosztó izraeli katonai szolgálatos tinilányok sorakoznak. Ami megdöbbentő, hogy végtelenítve sorjáznak és mind
13
Kessels alapvetően nem fotósként vagy művészként ismert, hanem hóbortos,
legkülönfélébb forrásokból összegyűjtött, majd könyv és kiállítás formátumba
rendezett, például a német rendőrség egyenruhaviseleti szabályzatát bemutató
gyűjteményeiről. - http://www.kesselskramerpublishing.com/content/models
14
Gulyás Miklós
6

Thomas Galler: Week End (IDF series) 2009
Részletek és installáció a Fotomuseum Wintherturban

koncepció ismeretében már nem lenne a műnek szüksége a sorolásra. Olyan helyzet áll elő, hogy egy – azaz a legjobb – képen kívül
a többire csak a megerősítés, a koncepció fonalának memorizáltatása
miatt van szükség. Ennek megtörténtével e másodlagosak visszatérhetnének a raktárak félhomályába.
Ebben a vonatkozásban nem érdektelen, hogy az
internet elterjedésével megjelent egy új művésztípus is,
mint Eric Kessels13 Jason Salavon vagy Thomas Galler,
akik műveik létrehozásához felhasználják az interneten
hozzáférhető képeket, sőt a mű nemegyszer maga a téma
kijelölésének és kisajátításának aktusa. Galler Week End
című internetről összehordott videóinstallációja formailag belesimul Fréger és Dijkstra helyszínen lámpákkal,
háttérrel és fáradságos munkával legyártott gyűjteményei közé. Hasonló viszony áll Kessels rendőrei és László
Gergely hagyományőrző huszárai között. A kutatómunka és terepmunka közé egyenlőségjel tehető.
A fényképek sorozatban működnek14, szoktam hallani. Ez a megállapítás azonban minden igazságtartalma ellenére, inkább az elbeszélő képriport hagyományain nevelkedett alkotók és megmondók
véleménye, amit hajlamosak vagyunk indokolatlanul kiterjeszteni és
elfogadni a fotográfia egészére nézve. A fent idézett fotográfusok
sorozatai leggyakrabban radikálisan leszűkítve vagy egyetlen kiemelt,
már-már ikonikus képpel jelennek meg a kiállításokon kívül, amely a
sorozat képzelt és gyarkran valós zanzája is. Működik egyfajta természetes kiválasztódás. Ezt támogatja emlékeink homályából a gyűjtemény főtömegének gyalogsága. Abból, ami tetszik szeretünk többet
látni.
Az egyedi kép és a gyűjtemény kommunikációjának elemzése

Átlag
Látjuk, hogy minden korábbi mértéket meghaladva gyarapszanak a konceptuális sorozatok. Feldolgozásukra a technológiai
innováció révén egy régi lehetőség ismét hadrendbe állt.
Türk Péter 1979-es Osztályátlag című képpárján egy huszonöt
fős csoportból készített közös arcot. Mintha katedrálüvegen keresztül
néznénk a fiúosztály arcába. Analóg eljárása kissé darabos és pontatlan, de megelőlegezi a digitális korszak gondolkodásmódját, mely
15
Galler előszelektál, gyűjteménye a csoportot másmilyennek mutatja, mint
tapasztalataink alapján elvárható lenne. Manipulációja a csoportról és annak
szerepéről alkotott sztereotíp elképzeléseink felülvizsgálatára késztet. Számít arra,
hogy észrevéve a csúsztatást újraértelmezzük a művet és az alkotó álláspontját.
16
Tom Stoppard Rosenkrantz és Guildenstern halott című filmjében Rosenkrantz
érmével következetesen csak fejet tud dobni, ezért elunja a játékot. Mikor aztán írás
jön ki megrémül, pedig az is elvárható eredmény. Átlagosan a dobások 50-50% jut
az érme mindkét felére, de a lokális megoszlás a film idejében aránytalanul eltolódva
több száz az egy ellen. Így annak az egynek a jelentősége megsokszorozódik.
7

Türk Péter: Osztályátlag I-II. (1979)

feltűnően csinosak. Ilyen a hadsereg vagy ez a filmek valósága?15
Egy-egy képen nem feltűnő átlagon felüliségük, de hogy mindegyikük
az legyen ellentmond a józan észnek, nem életszerű.16 A képek ilyen
jellegű szórásának szélső értékeit egyik oldalról megnyírbálva a
középérték feltűnően eltolódik az elvárhatótól. Manipulatív technikája a fajelmélet hagyományai szerint a szépség árja amazonjaivá
változtatja őket.
Charles Fréger csoportjai viszont kiegyensúlyozottnak és reálisnak hatnak, ellenben az egyes kép (a többiből kiemelve) a csoport
jellegéből és viseletükből fakadóan furcsa, szokatlan. Alanyai hétköznapi emberek, akik a csoportban megőrzik átlagos tulajdonságaikat
függetlenül attól, hogy e kissebb-nagyobb közösségek önmagukban
mennyire különösek a mi számunkra. Olyan nagyszámú csoportot dolgozott már fel és olyan
finomra hangolta saját beavatkozását, hogy már-már érzékelhetetlen alkotói és nem archívumkezelői jelenléte. A jelentés a
csoport (egész) és a tagja (rész)
közötti az alkotó által meghatározott viszonyból bontakozik ki.

letre, mely a festői megközelítés milyenségét a társadalmi berendezkedés jelzőjeként írja le.18
Ezek szerint veszélyes úton jár every ... című ciklusával Idris
Khan, aki egyebek mellett a korábban említett Becherék gyűjteményeit típusonként egymásra rétegezve hozta létre saját életművét.
17
Erre példa az absztrakt nonfiguratív festészet ma is tartó jelenléte.
18
(Szkok, 1998) ...A festő vászna, mint valami lakmuszpapír, társadalmi
oldatba mártva, milyen közeget mutat? Ha realistát, esetleg naturalistát, vagy
elvontat egészen az absztrakt nonfiguratívig, akkor az demokrácia. Ha pedig
sematikust, jelképit, egyformát, cenzúrázottat, akkor diktatúrában élünk.”
8

Mao portréja a tömegben a Kínai Népköztársaság 60-dik évforulóján, 2009. október 1
Krisztusarc a Hagia Sofia mozaikján, 1185-1204

szerint a megfelelően
előkészített
adathalmazt egy algoritmuson
(gépen) áteresztve új,
magasabb rendű információhoz,
új
minőséghez juthatunk. Az átlagolás az egyedi alaptulajdonságainak feltárását szolgálja, megértését annak, amit elfednek változatos díszítményei. Az elmúlt korokban alkotott terjedelmes opuszok az erre felkészült generáció kezében adatbázissá válnak, akik számára fontos a
képsorozat, mint nyersanyag, a megannyi egyediből felépíthető általános statisztikai alapja.
Az általánosítási eljárás mindig egy matematikai sémát követ.
A családonként 2 egész 3 tized gyermek statisztikai realitása fotográfiai nonszensz. A tört érték elidegenítő sematizmusa a humánus
ábrázolás lejáratása lenne, ezért a művész megkísérli az elvont eredményt, a rejtett folyamatot, a belső átalakulást vizuálisan elfogadható formában ábrázolni, ám e kísérlete folytatható a láthatóvá tételigénye nélkül is, pusztán az eljárás lépéseinek rutinszerű ismételgetésével.17 Iránya ekkor megfordul: az elvont láthatóvá tétele helyett
a láthatók univerzumát homogenizálja. A középkor ikonjainak szabványosított vonásai meglátásom szerint a Türk Péter képen rögzített
sematizáló akarat elődjének termékei. A kínai ideológusok emeletes
portréit hangyamód szállító tömeg tagjai a nagy arckép egy-egy pixelének feleltethetők meg. Szuggesztív tekintete ellenére dicső ábrázoltjuk egyszerre mindenki és senki.
Itt érdemes felfigyelni a művészet ívének hídfőit a realista és az
absztrakt ábrázolás végpontjai helyett a sematizmus (=diktatúra) és
a realizmus (=demokrácia) ellentétrendszerében meghatározó elmé-

Simon Norfolk: The
brickworks at Hussain Khil
19
20

Koestler, p. 192.
Conscientious Review: Grain Elevators by Lisa Mahar-Keplinger
9

Nicholas Nixon: Brown Sisters (válogatás a sorozatból)
Idris Khan: every ... Nicholas Nixon’s Brown Sisters
Idris Khan: every...Bernd and Hilla Becher Spherical type Gasholders

Ahogyan az evolúciónak szüksége van redundanciára,19 úgy ezek
az új műalkotások sem születhetnének meg az elődök, esetünkben
Becherék halmozó szorgalma nélkül. Ha egyetlen magtárat vagy
gáztartályt fényképeztek volna csak le, legyen az bármennyire
tipikus. Szemtanúi lehetünk a mennyiség átfordulásának minőségbe,
miközben a számos egyedit tartalmazó igen különféle jellemzőjű halmazok összeállnak néhány vizuálisan egymáshoz konvergáló bonthatatlan egységgé. Érdekes, hogy Khan összegző eljárása módszerében
mégiscsak nagyon hasonló az eredeti tipologizáló mesterek módszeréhez. Ők kijelöltek egy elvi tárgyat (pl: magtár) és ennek materializálódott formáit fényképezték, majd rácsba rendezve katalogizálták.
Azaz kisajátitottak egy elemet a világból és saját címkéjükkel látták
el. Ennek köszönhetően megbotránkozást kelt, ha utánuk valaki
témáért a magtárakhoz nyúl, mint azt Lisa Mahar-Keplinger20 tette.
Mivel Khan kisajátítja a Becher tablókat és megcimkézi az összeolvasztást, eredeti életművük betetőzése már az ő nevéhez kapcsolódik.
Az összegzés, átlagolás, rétegzés technikája digitális alapművelet,
közkincs, önmagában csak egy festői effekt, amit nem véd szabadalom és számos művész alkalmazza. Mégis miért olyan érdekesek
számunkra az ezzel a technikával készült képek? Milyen új
lehetőséget mutatnak fel a már ismert egyedi részképekben?
Sőt, milyen izgalmat rejt a lehetőség, hogy további gyűjteményeket nézhessünk meg leginkább kopott szőnyegre emlékeztető felületté összehordva?

21
As the transformation of numbers into visuals is a tricky thing, the main
question arising is, „How does one find a balance between truth-in-data and the
pure joy of form?” Our solution is a clinically plotted 3-dimensional „graph” whose
prime purpose is a counterintuitive aestheticizing of information. (Jason Salavon:
American Varietal (US Population, by County, 1790-2000) 2009)
10

Jason Salavon: Every Playboy Centerfold,
The Decades (normalized) 2002

Khan munkáiban csodálatra méltó érték, hogy a valódi és a felidézett kapcsolatára világítanak rá. Azaz objektíven átélhetővé teszik
például a Becher-tartály emlékeinkben rögzíthetőségének problémáját. Összesített fényképein a becheri látásmód archetipikus, idealizált képe jelenik meg, ami valószínűsíthetően jobban közelít általában a tartályhoz, mint egy az eredeti sorozatból kiragadott (nem
emlékezetes) tartály képe. Másrészről viszont, ha a képekre egyenként kevésbé emlékszünk is, de egy érdekes részlet, vagy a rácsba
rendezett képek viszonya tisztán megragadhat memóriánkban, ám
ugyanez Khan füstös-foltos összesítéséről nemigen mondható el,
mivel a „keresővonalak” túlburjánzása okán koncepciója pontosabban
felidézhető, mint a képe.
Jason Salavon az összegzés legkülönfélébb változataival21 kísérletező munkásságával kitűnve ad választ erre a kérdésre. The Decades
(Évtizedek) című munkája négy táblában egyesíti a Payboy magazin
kihajtós lapjainak 40 évét. Bár a négy képen a női testek körvonalai
sem kivehetők, de egy érdekes tendencia jól megfigyelhető. A szellemalakok bőrtónusa és hajszíne egyre világosabb. Hogy ezt az evolúció, a szépségideál változása, vagy a nyomdaiparban használt eljárások feljődése okozza-e, nem lehet tudni.

22
Claude Bragdon: Man the Square, 1912
23
Ilyenek Muybridge mozgásfázis tanulmányai, vagy az MRI, bár utóbbinál a
vizsgált tárgynak nem a külső felülete, hanem a belső felépítése válik láthatóvá.
24
Például a gyorsított filmfelvételen összeaszó alma, de ilyenek Michael Wesely
építkezéseket ábrázoló 3 évig tartó expozíciói is.
25
Oscar Domiguez, La Petrification du temps, 1942
11

MRI felvétel

Számunkra azonban nem ez a legfontosabb felfedezés. Hanem
az, hogyha Salavon egyetlen képbe sűrítette volna negyven év lányait,
a fenti megfigyelésre nem nyílna alkalmunk. Tehát a léptékváltás
mértéke (hogy hányszoros összeolvasztás történik) a kinyerhető új
információ minőségét és mennyiségét is befolyásolja. Feltételezem,
hogy egyazon képhalmazról készített különböző léptékben végrehajtott összeolvasztásokkal újabb, eltérő tanulságok is levonhatók
lennének.
Egy tárgyat a maga teljességében úgy lehetne ábrázolni, mintha keresztmetszetek sorozatából állna össze22. A
térbeli23 vagy időbeli24 metszetek elkészítésének folyamatában változó tárgy litokronikus25 felületet hoz létre. Ez az
elmélet és a vizuális művészetben ilyen kriptográfiai módszerrel kódolt összesítések, mint Duchamp lépcsőn lejövő
aktja, vagy Salavon playboy-lányai, akkor váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, ha mi nézők képesek vagyunk
valamiként újra szétbontani őket, mint a szeletelt párizsit. A rétegzés ebben a megközelítésben - bár látszólag
hasonlít - igencsak különbözik a festőien bemozdult fényképektől, hiszen a részképek mindegyike valamilyen szabványos egységként fogható fel, ami éles szemmel kiszűrhető a vele egyenértékű képek keltette zajból. Ugyanez
a bemozdulásra nem teljesül, hiszen ott csak a felület, a
burok rögzül, amint a tárgy egyik állapotából a másikba morfolódik.
A mértéket meghaladó rétegzésnél a szelet már nem szétválasztható
az egésztől, a többi szelet zaj aránya elnyomja a felfedezni kívánt
egyedit, a részekben tárolt információk jelentős hányada elvész, felerősödik a közös és létrejön az átlag.
Magyarul, a csatamezők veszteséglistáit is az egyenruhák színe
alapján véglegesítik, leegyszerűsítve az emberi érzelmekkel, sorsokkal és arcvonásokkal. Hogyan is lehetne ezeket egy számsorba
sűríteni?

A rétegzés növeli a képi kód
bonyolultságát,
egyszersmind
szűkíti a dekódolásra képes
közönség körét. A tartalom kódolása, rejtjelezése egyidős képkészítéssel. A kód vázának feltöltése tartalommal fűtötte a művészek nagyravágyását, hogy a
kép többet jelentsen mint amit
mutat. A klasszikus művészetben
alkalmazott kód tartalmak átörökítésére volt használatos. A harmónia, a hit vagy a tudás. Holbein képén a követek környezetének
tárgyai külön-külön olvashatók, viszonyuk egymáshoz (például elhelyezésük a polc szintjein) adja a kód következő rétegét, amit árnyal a
képen nem látható, de annak születési körülményeiről, sorsáról megtudható adatok sokasága.26 Az eltárolt információ interaktivitása a
mű fennmaradásának feltétele. Az átlagolással és összeolvasztással
készített fotóalapú projektek értelmezéséhez szükséges alkotórészeik ismerete is.
Ma áttevődik a hangsúly a kód vizsgálatára és a dekódolhatóság
kérdésére, a felhasznált tartalom lefokozódik e rendszer működtetéséhez szükséges kellékké. Mintha a csatorna szolgálatában állna az
üzenet és nem fordítva. A képelőállítási rutin tetszőleges tartalommal
lefuttatható.

Hasznos információ
A 2010-es MOME diplomakatalógus koncepcióját és a végzős
hallgatók portréit készítettem el azzal a szándékkal, hogy a képek
összege kiadja a fiatal művészgeneráció közös vonásait. Jelen dolgozatnak ez a fotóprojekt ad aktualitást.
Elképzelésemben egy ős Ádám (fiúk) és Éva (lányok) képe lebegett, akiknek elmosódó vonásaiban felsejlik az összes egyedi arc is.
Hasonló általánosításra, de távolról sem átlagolásra, tett kísérletet a
Time magazin 1993 őszén - még a digitális kor hajnalán - különböző
26

Mark Calderwood: The Holbein Codes (t.)
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Ifjabb Hans Holbein: A követek, 1533
National Gallery, London

Kód

27
A képen ma már a kevésbé gyakorlott szem számára is kiütköznek
a photoshopban retusált illusztrációk tünetei, bár a képaláírásban a jóval
személytelenebb és objektívnek hangzó „created by a computer” áll. Mivel nem
minden amerikai nő arcképének összege, így csak izelítő vagy elvárt eredmény,
bármily életszerű legyen is.
28
Jason Salavon: The Class of 1988 & The Class of 1967 (1998)
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Kudász Gábor Arion: MOME Diploma 2010
86 lány, 40 fiú (tablókép)
A Time magazin címlapja
1993 ősz (különkiadás)

etnikumok keverésével összeállítva Amerika új arcát.27 A címlapról ránk tekintő nőnek modern
Mona Lisa mosolyra húzódó ajkai
kifürkészhetetlen titokzatosságának kulcsa az élettelen szerkesztettsége.
Számos út nyitott volt
előttem a megvalósítás módjára,
az illusztrációtól az elmosódott szendvicsfotón át a laboratóriumi pontosságú felmérésig. Érdekes lehetőségnek kínálkozott a leckekönyvek
igazolványképeiből generálni évfolyamportrét28, ám végül egy pontosan igazított, az alanyokon kívüli változókkal leegyszerűsítő megoldást választottam. A világítás, a háttér, az objetívtől való távolság,
még az arckifejezés is azonos minden részképnél. Az arc helyét és
méretét a képfelületen sablonnal adtam meg, aminek kulcspontjaihoz (szemek helye, fejmagasság, áll- és fülvonal, stb) minden egyes
arcot aránytartó méretezéssel közelítettem. Ha csak a szemtávolságot
vettem volna alapul, a távolülő szeműek egyszersmind kisfejűekké is
váltak volna. Csupán a fejméret rögzítése ugyanígy kedvezőtlenül
hatott volna a kövérekre, és így tovább. Ezért meg kellett szerkesztenem az anatómiai stúdiumoknál használatos szerkesztő- és keresővonalakhoz hasonló rácsot, aminek lehetőleg minél több
pontjához esnek közel az egyedi arc megfelelő pontjai. Ehhez
nem a priori, leonardói vagy Barcsay-féle szabályokat vettem
alapul, hanem kiválasztottam az általam szimmetrikusnak és
szabályosnak ítélt arcokat és a rajtuk megkeresett pontokat
vettem az egész évfolyamra mérvadó mintának. Ebből rögtön
következett az első konfliktus, mert a fiúk fejmérete átlagosan, de nem általánosan nagyobb a lányokénál. A nemek
szerinti eltérést korrigáltam, az arcokat egységes rácsba igazítottam, ami az olyan átlagok generálásakor bizonyult előnyösnek,
ahol a nemek keveredése elkerülhetetlen (építészek, szemüvegesek,

29
Ez csak a projekt online verziójában látható, mert a nyomtatott diplomakönyvben
a grafikus esetlegesnek találta a ferde képszéleket és levágta azokat.
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A MOME katalógus fotózása
(széktámla és illesztési rács)
Camera Lucida és
Camera Obscura

stb). Az eltérés azonban áttételesen mégis rögzítésre
került. A portrék szélei a méretezés és billentés hatására megjelennek az eltérő keretekben29, így a ferde
fejtartás és a fejméret különbségek kiolvashatók akár
az egyedi-, akár az átlagképekből, melyek tépett széle
nem grafikai effekt, hanem az elforgatást, eltolást és
méretezést rejtő kód.
Eljárásom egyébként hasonló a camera obscurán
és camera lucidán keresztül alkotó festőkéhez, akik a
technika által kivetített látszólagos képet szándékuk
szerint másolhatták, követhették, vagy felülbírálva
eltérhettek tőle.
Meglepve tapasztaltam milyen sokféle szabálytalanság képes
arcokon előfordulni. Pár kivételtől eltekintve, mindenki eltér az átlagostól többnyire negatív irányban. Hogy lehet ez? Ez azt jelenti, hogy
alig akad, akiknek arca szabályosabb, szimmetrikusabb, harmonikusabb az átlagnál, amely egyenlő arányban keveríti a legszebb és legcsúnyább, a legfiatalabb és legidősebb alany vonásait. Ez az átlag
szép, közönbös és idegen. Szimmetriája miatt inkább szépnek, mint
átlagosnak fogadjuk el.
Az arcok egyéni karaktere számtalan önmagában jelentéktelen szerethető vagy bosszantó hibából
áll össze, azaz az ideális arc tulajdonképpen az egyéni
karakter hiányaként is felfogható. Másrészt az alanyok
tökéletlen vonásai elfedik azokat a közös pontokat, amik
mindenkiben megegyeznek.
Ha feltennénk, hogy az átlag optimális állapotot
tükröz, a tőle pozitív irányba való eltérés nem is lenne
lehetséges. Ám az átlag távolról sem ideális. Ennek
illusztrálására számos példa kínálkozik. Lányoknál nem
ugyanaz számít előnyösnek, mint a fiúknál, ezért a
mindkét nemből építkező, az összes arc összegét tartalmazó hermafrodita átlag, sem férfiként sem nőként
nem meggyőző (nőnek férfias, férfianak nőies), bár a
legáltalánosabb emberi vonásokat kétségtelenül felmutatja. Az eltérések halmozódása a nagy számok törvénye szerint

homogenizálja az átlagot, azaz
közelíti a tudatunkban létező
tipikus
emberképhez.
Ez
a
végülis pozitív tapasztalás vetítődik vissza az egyénre azáltal,
hogy az alanyok halvány kontúrjai, ruházatuk jellegzetességei
még viszonylag nagy rétegzésnél
is elkülöníthetők.

Diktatúrák azért részesíthetik előnyben az egyformaságot és uniformizálódást, mert egyenruhában, egyengondolatokkal
és kitörési lehetőség nélküli közösségben az erkölcsileg, szellemileg
vagy testileg gyengék is erősnek és biztonságban érezhetik magukat.
Felemelve ők (tömeg) lesznek a diktatúra támaszai míg velük szemben
a lefokozott erősek (egyéniségek) az ellenség.30
Az egyéniség hozzájárulása a közösség idealizált minőségéhez,
elősegítheti egyén gyengéinek felértékelését, egyéni értékeinek
önkéntes asszimilációját, végső soron mindezek elvesztését. Annál
is inkább, mert a beilleszkedés nem csak külső társadalmi nyomás,
hanem belső emberi késztetés is.31 A tolerancia önmagának ellentmondó jelenkori jelszava ebben az olvasatban az elfogadás álarcába
bújtatott szabványosítást támogatja.32

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...
Az átlagok elkészítésére mechanikus, programozható módszert
dolgoztam ki, ami képes minden portrét egyenlő arányban összesíteni. Első körben olyan algoritmust kerestem, ami a tetszőleges
számú egymásra helyezett réteg átlátszóságát is megfelelően szabályozza. A matematika nem erősségem, de érzésem szerint erre
az exponenciális függvény lett volna leginkább alkalmas, aminél az
első kép fedettsége az y tengelyen 1 az utolsóé pedig 100%.33 Az
30
„A magasabbrendű faj csak az egyformaságot ismeri, helyreállítjuk tehát a
rendet!” (René Laloux: Az idő Urai, 1981)
31
Woody Allen: Zelig, 1983
32
„Te is más vagy, te sem vagy más!”
33
Az általam használt porgramban a legkisebb egység az 1%. Az átlátszóság
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Az online verzióban tetszőleges átlagok
generálhatók. Itt jól látszanak az
alkotóelemek különbségei is

Egyformaság

Irányított eredmények
Sokféle információ leszűrhető a 126 diplomázó portréját tartalmazó adathalmazból a bázis szűkítésével nemek, szakterület, vagy
akár szemszín szerint is. Réthi Gábor elkészítette a projekt online
felületét, ahol a látogatók maguk is elemezhetnek csoportokat, metszeteket hozhatnak létre. E lehetőségek szórakoztató vizuális játékosságukon túl számos szociológiai, antropológiai, genetikai kérdést is
leírására a lineáris függvény 2 képnél többre alkalmatlannak bizonyult, mert a
rétegzés alján elhelyezkedő képek kompenzáció nélkül túlontúl haloványakká váltak.
Ez a probléma már 4-5 képes szendvicsben is zavaróan jelentkezett.
34
áttetszőség: 50%
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A képek egyesítéséhez használt
eljárás piramis modellje

x tengelyen felállítva az átlagolni kívánt képek számát, a görbéről
leolvashatnánk azok kívánt áttetszőségét a két szélső érték között.
Ekkor viszont további problémát jelentett, hogy a rétegzésben résztvevő képek világos és sötét felületei másképp regáltak az áttetszőségre, ha a szendvicsben alul helyezkedtek el, mint amikor felsőbb
szintekre kerültek, így folyamatos korrekciókra volt szükség.
Radikális megoldással más utat találtam az átlagkészítés automatizálására. Egy képzeletbeli piramis alapvonalán elhelyeztem
az összes átlagolni kívánt képet. (kis ábra) Mindegyiket a mellette
lévővel egyenlő arányban összeolvasztva34 megkaptam a piramis
második szintjét, ahonnan a folyamat előlről indult, míg végül a
piramis egyetlen képben érte el a csúcsát.
A fejezet címében felbukkan e könnyen automatizálható eljárás hibája, nevezetesen, hogy minden átlagolási
körben párokra van szüksége. A program megbénul ha a
piramis bármely szintjén kettővel nem osztható számú
kép keletkezik. Páratlan számú kép esetén ki kell
emelnem kettőt, amiket az összeolvasztó műveletsor elindítása előtt egyesítek. Az így elvesztett
két kép összege kerül a többivel egy szintre, vagyis jegyeik annyival
kevésbé érvényesülnek. A statisztikák súlyozottságához hasonlóan,
de szigorúan esztétikai szempontokat figyelembe véve kijelöltem
azokat a portrékat, amik ilyen esetekben feláldozásra kerülhetnek.
A korrekció a generált átlagonként eltérő mértékű mesterségesen
beépített hibaszázalék, ami alapvetően egyetlen csoportot érintett
hátrányosan, azokat akik semmivel sem tűntek ki, azaz nem mutattak
olyan egyéni jellegzetességet, amiről sajnáltam volna lemondani.

lenni. Normális esetben rendkívül demokratikus módon egy jellegzetes karakter irányába alakultak, amit MOME arcnak neveztem el.
Látványos eltérés a két nem között sem mutatkozott. Minél több egységből generáltam átlagot, annál kevésbé érvényesültek a kiugró
csúcspontok. Az alanyokon tapasztalható evolúciós vadhajtások a
közösség mind nagyobb egységeiben egyre elhalványulnak és előtérbe helyeződik a leszabályozott kis lépésekben haladó terv szerkezete. Talán ez a kiugró változatokat elnyomó kontraszelekció a fejlődés tempóját visszafogó önszabályozó funkció, amit csak a bázis
mesterséges manipulálásával lehet kiiktatni.35
Ez az újraválogatás működik Thomas Galler munkájában is csak
ott a beidegződések és reflexek szintjén. Azokon a finom húrokon
játszva csalja be nézőjét az ember- és önismeret labirintusába, amelyeken Forgács Péter Col Tempo-ja36 is tette a huszadik századi tudomány sötét korszakából gondosan megőrzött dokumentumokat tárva
a szemünk elé az értelmezés terhét a vállunkra téve. Az igazságérzetre építő véleményalkotás szabadsága önvizsgálatunk alapja is.
Tablóprojektemben egyik irányból a Forgács által felhasznált
35
Abe Kobó: Negyedik Jégkorszak
36
Installáció az Ernst Múzeumban: „Miféle vizuális sztereotípiák és
automatizmusok szerint ítéljük meg azt, akiről valójában semmit sem tudunk? Ez a
kérdés különösen időszerű manapság, a rohamos globalizáció, technológiai robbanás,
a válság és a terrorizmus korában, amikor még az individuum méltóságának feltétlen
tiszteletén alapuló európai civilizációban is felerősödik az etnikai gyanakvás, az
„idegentől” való paranoid félelem.”
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Archív felvételek Forgács Péter 53. Velencei Biennálén
bemutatott Col Tempo című installációjából

felvetnek. A sztereotípiákat akartam rávilágítani, amik hosszú évekig
közhelyek voltak nyitott egyetemi közösségünkben, a textiles lányok
szépsége, vagy a formatervezők „kockafejűsége”.
Amire legkevésbé számítottam következett be, az átlagok csak
tudatos súlyozásnál, előszelektálásnál voltak hajlandók különbözőek

Összegzés
Az anyaggyűjtés során döbbentem rá, hogy témám messzire
túlnyúlik felkészültségemen és jelen dolgozat keretein. Nem tértem
ki az átlagolás és statisztikai megközelítés zenei, építészeti, irodalmi
vagy ezek történeti vonatkozásaira. Miközben megkíséreltem egy
projektem célját, hátterét és kontextusát feltárni csak súroltam az
ilyen irányú kiváncsiság dermesztő politikai utópiákban rendre vis�szatérő súlyát.
„...sok tényező kölcsönhatásából - legyenek ezeke részecskék,
emberek, molekulák vagy neuronok - olyan összetett rendszer fejlődhet ki, amely nem látható előre az egyes tényezők egyedi tulajdonságaiból. Úgy tűnik, a tudományos redukció jobban működött lefelé,
a bonyolult rendszerektől az egyszerűbb egységek felé haladva; fordított irányban, hogy miképpen épülnek fel az ilyen egyszerű egységekből az összetett struktúrák, már nem volt ilyen sikeres.”37
Véleményem szerint a tudományos eljárásokkal és kutatási
eredményekkel kísérletező művészi attitűd képesnek bizonyulhat
felvázolni e felfelé, az összetettség irányába tartó utat. A számítások és
bizonyítások kényszere alól mentes fantázia feloldhatja a megvalósítható
37

Richard Mankievicz írja a Santa Fe kutatóintézetről
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A Messier katalógus
Paul Gitto, 2000. március 11

archívum
teljes
objektivitása
volt a cél, másfelől azonban termékét alkotói tevékenység eredményének gondolom, amiben már
korábban is több ponton önkényes döntéseket hoztam. A munka
előrehaladtával erősödött a kételyem, hogy lehet-e pusztán az
objektivitás művészi célkitűzés.
Lehetséges-e egy szabályosan és
szép kézírással kitöltött adóbevallásra műalkotásként tekintenünk?
Hol az érzékelhető szintű manipuláció és eltérítés, ami a munkát
megtermékenyítő
feszültséggel
tölti meg?

38
„Amíg a racionális forma analízise megmarad a fejlett elme eszközének,
addig segítheti az érzékelt rend megértésében. Átvéve a látás szerepét és elnyomva
a véleménynyilvánítást, légüres térben való játékká lesz.” (saját fordítás)
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Többgenerációs családi portré
Ismeretlen szerző, 19. század, Kína

és az elképzelhető közötti ellentétet. Ezért nem engedhető, hogy csupán
az objektivitás (a típusok realitása) legyen a művész célja, de annál
inkább eszköze kell legyen az igazság kutatásában. A tipológiától, az
átlagon és statisztikán át egyenes út vezet a kódig, aminek sűrítése,
ha nem maga a kód világra segítése a művész szándéka.
Rudolf Arnheim írja „As long as the analysis of rational shape
remains a tool of the fully developed mind it can help to make perceived
order explicit. When it replaces vision and stifles expression it becomes
a game in vacuo.”38

A felső sorban a négy szak: építész, vizuális kommunikáció,
szilikát, formatervező
A második sorban: a fiúk átlagai szakok szerint
Harmadik sor: a lányok ugyanebben a sorrendben
Legalul a textil szak, itt nincs értelme a nemek szerinti
bontásnak
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