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A fény térré válása 
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Abstract 
Light is that immaterial architectural element whose absence makes space impossible to interpret. The 

duality of light and dark is at the core of our sence of space. Light is more than a necessity for visual 
operation, it is an expressive device by itself if one can extend his limits. 

Brief syllabus: Fabrication of light modulators (surfaces of folded or perforated paper, application of 
transparent and reflecting surfaces), taking digital compositions. Fabrication of an abstract „immaterial” 
paper model, space-like representation applying an imaginary viewpoint, experimental analysis of various 
lighting effects. 

 

Amikor Rodin felfedezte, hogy – korának új technikai vívmánya – a fényképezőgép által készített ké-
peken egészen más jelenik meg például a lovak mozgását rögzítve, mint ami a festészetben addig elfogadott 
volt, a meghökkenés után kijelentette, hogy ő mégis az utóbbi ábrázolási módszert tartja jobbnak, hisz a mű-
vészet az emberi szem számára dolgozik. Moholy-Nagy László abban bízott, hogy a jövő emberének szeme 
nagyságrendekkel több vizuális ingert tud majd feldolgozni, köszönhetően a mozgókép megjelenésének. Ma-
napság – amikor atomfizikusok óriási zársebességgel képesek digitálisan rögzíteni hihetetlen méretű részecs-
kéket – érezhetjük igazán, hogy a technika segítségével látásunk fejleszthető, korlátjai kitágíthatók.  

Kézenfekvő gondolat tehát, hogy korunk legfejlettebb technikai eszközeit vonjuk be vizuális oktatá-
sunkba, a látási érzékelésünk nagyobb szenzibilitási fokra juttatásához. A számítógép az építészeti megjelení-
tés, a rajz, a fotó, a film közös alkotó „felületeként” egy új, virtuális festői-építészeti térrel képes dolgozni, 
mely újszerű térszemléletet hozott ugyanúgy, mint a reneszánszban a lineáris perspektíva alapjainak lerakása. 
Az építészeti gondolat ábrázolásában a rajz megkerülhetetlen. A rajz tanulása pedig nem más, mint a percep-
ció és prezentáció fejlesztése együtt, s ebben a folyamatban a geometriára, mint csontvázra tapadnak az anya-
gok, színek, textúrák, faktúrák, fényjenségek, melyek tanulmányozása lépésről lépésre haladva teszik teljessé 
az érzékelés-érzés útján nyert képzeteinket, szemléletünket a valóságról. Bizonyos észlelés-fejlettségi szint 
elérése után (kb. 4. szemeszterre), látásérzékelésünk olyan elemeit is figyelemmel illetjük,(„észrevesszük”) 
melyek a felületes, laikus szemlélő tudatáig nem jutnak el és az addig elsajátított értelmi és intuitív hatások 
tesznek képessé, a látvány minél teljesebb megragadására, majd annak visszaadására, prezentálására. Vizuális 
tapasztalataink, emlékeink az észlelés e magasabb szintjén elengedhetetlenül fontosak egy – csak a tudatunk-
ban létező – építészeti gondolat lényegre törő és kifejező prezentációjához. Ma is aktuálisnak érzem Moholy-
Nagy „radikálisan modern”, később Beuys és a Fluxus-mozgalom által is hangoztatott pedagógiai nézetét, 
mely szerint „mindenki tehetséges”. (Goethétől Johannes Ittenig ez volt a reformpedagógia axiómája.) Meg-
győződésem szerint, ahogy a hagyományos rajzi stúdiumok elvégzése után, szükség van egy a kor szellemé-
nek megfelelő prezentációs képzésre (CAD, 3D rendering, 2D kollázs), éppúgy szükséges – azzal párhuzamo-
san – tudatosan fejleszteni vizuális érzékenységünket, percepciós képességünket, hisz az nem csak a prezentá-
cióra, hanem építészeti gondolatainkra is jótékonyan hat.  

 
Hogyan tegyük ezt? 
A látási érzés-érzékelés fejlesztésének legtisztább, ugyanakkor legelvontabb formája – a látás első szá-

mú fizikai feltételének – a fény illetve jelenségeinek tanulmányozása.  
„Egyetlen fénynyaláb egyszerre képes életre kelteni az anyagok felületeit és teret adni a formáknak”. Az 

idézet Tadao Ando-tól a XX. század egyik legmeghatározóbb építészétől való, aki tudatosan használja a fényt 
munkáiban. A természetes fény – ugyan anyagtalan –, de fontos építőeleme volt a történeti stílusoknak, hisz 
ugyanaz a napfény keltette életre a görög és római templomok plasztikus homlokzatait, a romanika és gótika 
ólomüveg ablakait, a barokk drámai fényhatásait. A modern talán leghíresebb definíciója Le Corbusier-től szár-
mazik, miszerint „ az építészet nem más, mint formák játéka fényben. 

A kutató és kísérleti szakaszban (Tér és fény, BME Rajzi és Formaismereti Tanszék 1996-2003) indított 
kurzusaim során, Moholy-Nagy László 1922. és 1928. közötti – Bauhausban folytatott, valamint a chicagói Új 
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Bauhaus, az Institute of Design gondolati és esztétikai programjában szereplő oktatási módszert fejlesztettem 
tovább. A vizualizációra irányuló kísérletek felelevenítésekor, a 60 év távlatából is eredményesnek ítélt módszer 
képes az egykori alkotószellem újbóli mozgásba hozására – de már a mai kor vizualizációs eszközeivel –, okta-
tásba emelésével egy hatékony percepciófejlesztő módszert nyerünk vele. 

A kurzus két blokkból áll. Az elsőben a felületi fényhatások tanulmányozása a cél, végtelen változatos-
ságú fénymodulátorok készítésével és azok elektronikus képi rögzítésével. Az így létrejött eddig nem látott új 
képi világ digitális utómanipulálása során (analóg módon a Bauhaus manuális képfeldolgozásaival) önálló 
képi értékkel bíró kompozíciók, sorozatok hozhatók létre, melyeken elmosódik a határ a művészi és nem mű-
vészi, az absztrakt és ábrázoló, a valós és nem létező között, mégis egyfajta architektonikus képi világ atmosz-
férája érezhető rajtuk. A kurzusok során elkészült kategóriákba sorolható képtípusok a következők: 

 

(1) A sima, homogén fehér felület ugyan nem modulálja a rá 
eső fénysugarakat, de azon megfigyelhetjük a szórt fény legfontosabb 
képi tulajdonságát, a változó intenzitású tónust. Ez a változás történ-
het hosszan, röviden, szakaszosan, hirtelen stb. A különböző válto-
zás-típusokhoz más-más (téri) fogalmak társíthatók, olyanok, mint 
távolság, folyamatos és szakaszos mozgás, ön- és vetett árnyék stb.  
 

(2) Sima homogén fehér felület megvilágítása különböző
„fényszűrőkön” keresztül. 

A vetett árnyék természetének tanulmányozásához alkalmas 
feladat során megfigyelhetjük a különböző kontúr-tulajdonságú 
(elmosódott, éles, változó stb.), valamint változó tónusértékű foltok 
képi hatását. 
 

(3) Felülethajtogatással, gyűréssel „mozgásba” hozzuk a 
fényelfogására, visszatükrözésére, modulálására alkalmas anyagot. 
Mivel a tónus nem más, mint a gyűrődések képe, a gyűrődések pe-
dig a mozgás „emlékei”, így valójában a felület-megmunkálás idő-
beli folyamatának lenyomatát látjuk. Természetesen ez mindig a 
megvilágítástól függ, hisz a reliefszerű hatás képe is attól függ, ho-
gyan fordulnak felületei a fényforrás felé, olyannyira, hogy bizo-
nyos esetben azok optikailag meg is szűnhetnek. A hajtogatás, gyű-
rés esetleges, véletlenszerű formái egy természeti kép hatását keltik. 
Ha azonban a hajtogatással a ritmus formájában megjelenő rendet 
keressük, asszociációink egy épített világ elemeit idézik.   
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(4) Perforáció. A felületen megjelenő „lyukarchitektúra” már 
összetéveszthetetlenül idézi az építészeti eszköztár egyik fontos 
elemét. Hogy milyen a  lyuggatott és a tömör felület aránya, a perfo-
rációk formája, arányrendje, illetve elhelyezésük ritmusa, valójában 
a homlokzatképzés alapproblematikájának elemei az építészetben.  

 

(5) Komplex hatású fénymodulátorok. A valóságban leggyak-
rabban az előbbi típusok kombinációit figyelhetjük meg, s ha ehhez 
hozzávesszük a különböző anyagtípusokat, a variációk száma meg-
számlálhatatlan. Amikor a képen együtt látjuk „szűrt fényben” a per-
forált felületet, annak reflexióját és vetett árnyékát, a szürkék gyönyö-
rű árnyjátéka feledteti velünk a színek hiányát.  

 
A második blokkban, a térérzet-keltő fényhatások modellezésekor, nem célunk egy konkrét belső tér eg-

zakt ábrázolása, ám az általunk kreált „anyagtalan” fény-árnyék világ fény-jelenségei, a fénymodulátorok tapasz-
talati összegzéseként is felfoghatóak, melyek a valósághoz igen közeli fényjelenségek, a térérzetünket módosíta-
ni képes optikai tényezők pontos megfigyelésére alkalmasak. A vizsgált téri fényeffektusok a következők: 

 

(1) Rajzolás fénnyel. A tér „kontúrjainak” megjelenítésekor a 
vonal perspektívához hasonlatos képet kapunk, de paradox módon 
ezt a levegő perspektíva eszközével tesszük. 

 

(2) Tónusátmenet a teret alkotó felületeken. Szórt-fény hatá-
sok, levegő perspektíva (sfumato) atmoszférikus hatások tanulmá-
nyozása. Ellenfény hatásmechanizmusok. 

 

(3) Perforációkon keresztül térbe jutó, irányított fény hatása-
inak vizsgálata. Napút szimuláció. 
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(4) Transzcendens és valós hatás, az azok közötti átmenet, kö-
zös jellemzőik vizsgálata. 

(5) Világítás tanulmányok animációszerű megjelenítése.
Digitális és manuális feldolgozási módok. 

 
Újszerű megközelítésem lényege, hogy míg a Bauhaus fotogramjai, fény-tér modulátorai az adott kor új 

vizualizációs lehetőségeit (fotó, film) aknázzák ki absztrakt kompozíciók készítése céljából, addig számunkra 
a hatalmas pszichológiai erővel rendelkező fény-árnyék jelenti a legfontosabb kapcsolatot térérzetünk, térél-
ményünk kialakulása és a valóság között. E kapcsolat keresése közben a gyakorlatban éljük át azokat a fényje-
lenségeket, melyek meghatározzák látási élményeink későbbi emlékképeit. 

A témában eddig készített közel 1000 kép dokumentálja a kísérleti szakasz fontosabb lépéseit, a kép-
rögzítés technikai fejlődését (fotó, VHS, SVHS, digitális kamera, webkamera) illetve az oktatási tematika 
változásait, annak lényegre törekvését. 

 
Tér és fény, 12 hetes kurzus  

Digitális és manuális feldolgozási módok, prezentációs lehe-
tőségek. Pixelgrafikus programok illetve hagyományos technikák 
alkalmazása, azok vegyítése. 

A feladatok elkészítése a tanszéken, műterem-körülmények 
mellett, saját fényforrás-(ok) használatával történik. A digitálisan 
rögzített fénymodulátorok komponálása, valósidejű nagyméretű
televízió illetve videóprojektor képen történik. A nagyítás (mely 
során az eredetileg néhány cm-es látvány m-es nagyságúvá válik), 
fontos eleme a látvány analizálásának, hisz a nagyobb méret köny-
nyíti a percepciót. 

Felhasználható anyagok típusai: nem átlátszó fehér illetve fe-
kete papír, karton, féltranszparens fólia, felületkezelt plexi, transz-
parens fólia, plexi, üveg, tükröződő plexi, üveg, tükör. 

 

Felhasznált képek 
− A tér és fény kurzus hallgatói munkái (Rajzi és Formaismereti Tsz 1996-2001) 
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