
Ott fekszik, a folyó keresztjére feszül, tempózik az
árral, vagy annak ellenében, de hát, kérdem én,
tehet-e egyebet?

A hôsnô (nemének nem épp a legprominen-
sebb képviselôje) nyilván a tanácsomra vár.

Persze ki is tépheti, mondom. Bízhatja a szélre
sorsát (melyet megírtak, ha sem maga, sem én
nem tudjuk is, ki), teheti a poros polcra, vagy
szórhatja szét lapjait, mintha csak véletlenül.

Most meg a papírhasadás. S ha nem is papír az,
hanem...

Czigány Magda

MÛVÉSZ A GÉPBEN: 
A KOMPUTERMÛVÉSZETRÔL*

Ha elfogadjuk, ha nem: legfontosabb kortársunk a komputer. A ma negyven-negy-
venöt évesek egy idôben születtek vele, és mire felnôttek, pályát választottak, munká-
ba álltak, már alapjában határozta meg életüket. A számítógép az 1980-as évek köze-
pére a legnélkülözhetetlenebb munkaeszköz lett; használata lassan szinte minden
szakmára, foglalkozásra kiterjedt. De a komputer már születésének pillanatától több-
re aspirált: látványosságot akart produkálni, mûvészetet csinálni, mûvészi alkotásokat
létrehozni. A számítógépes mûvészet történetét összefoglaló írásokban az elsô ilyen
mûvet 1950-bôl jegyzik fel, ez Ben Laposky OSCILLON-ja, mely az elektronikus hullám-
vonalak képi megjelenítésében azok vizuális hatásának szépségét közvetíti a nézônek.
A hatvanas években beindulnak a rendszeres kísérletezések is: német és amerikai ma-
tematikusok és a színen megjelenô komputertudósok létrehozzák az elsô elektronikus
rajztáblák programját. Számítógéppel alkotott képeket állítanak ki elôször Németor-
szágban (Technische Hochschule, Stuttgart, 1965), majd az USA-ban, Kanadában és
Angliában (EAT: EXPERIMENTS IN ART AND TECHNOLOGY, New York, 1967, CYBERNETIC SE-
RENDIPITY, London, 1968). Az elsô könyv a komputermûvészetrôl 1971-ben jelent meg
Londonban; Herbert W. Franke COMPUTER GRAPHICS, COMPUTER ART címû mûvében kí-
sérli meg összefoglalni a születô új mûvészet elsô két évtizedének történetét.

Az új keletû mûvészet fogadtatása meglehetôsen vegyes volt. Elvétve, fôleg a „be-
avatottak” részérôl lelkendezô, a jövô mûvészetét fedezve fel benne, többnyire azon-
ban elnézô a mûszakiak legújabb játéka iránt, sôt néha gúnyolódó, lekezelô vagy el-
lenséges. A New York Times szerint például, ha a számítógép valóban mûalkotást hoz
létre, akkor feltételezhetjük, hogy a gép maga a mûvész, és produktuma valami új ke-
letû „deus ex machina”. Vagy a programtervezô technikust tekintsük mûvésznek? Eset-
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leg a tudóst, aki felfedezéseinek vizuális megjelenítését mûvészetté lépteti elô? Nevez-
hetô-e a gép képernyôjén megjelenô ábrák vagy a kinyomtatott képek halmaza mûal-
kotásnak? És ha igen, hogy lehet meghatározni vagy leírni ennek az új mûvészetnek a
jellegét? A válasz ezekre a kérdésekre ugyancsak sokféle volt. Johannes van der Wolk
1987-ben megjelent tanulmányában (COMPUTER ART BETWEEN TWO QUOTES – A SZÁMÍTÓ-
GÉP-MÛVÉSZET IDÉZÔJELBEN) az új mûfajt azonnal el is temeti: „Engedtessék meg, hogy cikkem-
nek mindjárt a legelején figyelmeztessem az olvasót: olyan mûvészetrôl lesz itt szó, ami nem léte-
zik, a »komputermûvészetrôl«”. Legalábbis nem lenne szabad, hogy létezzen, mint ahogy a mûfaj
egyik úttörôje (Frieder Nake) ezt már korábban kijelentette... Nemrégen egy Rotterdamban ren-
dezett szimpóziumon, amely »A komputermûvészet létezik-e?« címet viselte, vettem a bátorságot,
és átalakítottam arra, hogy »A komputermûvészet – még mindig létezik?«.”1 Kenneth Knowlton,
a komputermûvészet ismert teoretikusa ugyanakkor, Van der Wolk-kal szinte egy idô-
ben arról értekezik, hogy a számítógépes mûvészet miért nem mûvészet még. Knowlton
több mint húsz éve részt vett a számítógépek nyelvezetének fejlesztésében, kísérletezett
új technikai megoldásokkal, és mint kutató, tanár, író és alkotó fáradozott egy új mû-
vészi kifejezôeszköz megteremtésének kihívó és izgalmas munkájában. Cikkében még-
is azt foglalja össze öt pontban, hogy mindaz, amit eddig komputermûvészetként lét-
rehoztak, a rendelkezésre álló eszközök elégtelensége miatt nem üti, nem ütheti meg
a mûvészet mércéjét. Végkövetkeztetése: „Ebben a pillanatban nincs sok értelme az erôfeszí-
tésnek, hogy jobb számítógépes mûvészetet hozzunk létre. Célszerûbb kihívás lenne, hogy a mûvé-
szi alkotófolyamatot elôsegítô eszközök fejlesztésének jobb körülményeit teremtsük meg.”2

Az eltérô vélemények azonban a problémakör elemzésében összecsengenek: a mû-
vészetet mûvész hozza létre, az alkotás az ô gondolatainak, érzelmeinek hordozója. A
tudomány, a technika és a mûvészet egymásra hatásából csak kivételesen születhet mû-
vészeti alkotás; a komputermûvészet termékei jobbára csak kísérletek, a tudományos
célokat szolgáló informatika fejlesztésébôl mintegy melléktermékként született, esz-
tétikailag is érzékelhetô, filmen, képen rögzíthetô „alkotások”, melyek csupán a szá-
mítógépes szakemberek gyönyörködtetését szolgálják. Ugyanakkor a számítógép a
mûvész kezében hasznos, stimuláló eszközzé is válhat, mivel a lehetôségek, melyeket
a mûvészi alkotófolyamatban nyújtani képes, szinte felmérhetetlenek. Használata meg-
követeli azonban a technikai hozzáértést is, a komputerben rejlô adottságokat a mû-
vész csak így tudja kamatoztatni. „Mint technikai eljárásnak, a komputergrafikának nincs
több köze a mûvészethez, mint a ceruzának vagy a festéknek” – írja Herbert W. Franke. „Csak
akkor válik érdekessé, ha az alkotófolyamat része lesz. Ahhoz, hogy jelentôs mûvészi alkotást hoz-
zon létre, nem szakadhat el az emberi teremtôerôtôl.” Gondolatmenetét azonban így folytat-
ja: „Egy születésben lévô, »in statu nascendi« mûvészet tanúi lehetünk, egy végtelenül érdekfe-
szítô mûvészet kezdetének, amelyet nem lehet a hagyományos módon megfigyelni és leírni. Kü-
lönleges alkalmat nyújt ez nekünk, és meglehetôsen különös, hogy a szakemberek mindeddig alig
foglalkoztak vele.”3

A komputermûvészet mint olyan, ha csak kevéssé hatolt is be a szakmai köztudatba,
mindennapi életünk vizuális élményeinek meghatározója lett, egy új vizuális közeg,
mely látástudásunkat nap mint nap alakítja, formálja. Jelen van a televízió program-
jait felfuttató bevezetôkben, a hírek, az idôjárás-jelentések prezentálásában, a filmek
úgynevezett speciális effektusaiban – gondoljunk csak a CSILLAGOK HÁBORÚJA hátteré-
nek fantasztikus kiképzésére és jeleneteire –, a sci-fi-mûsorokban, a multimédia-elô-
adásokban vagy a tudományos felfedezések és eredmények – mint például az ûrkuta-
tás és -utazás, az asztrofizika vagy a molekuláris kémia struktúráinak – bemutatásai-
ban. Mindenekelôtt pedig a hirdetések ránk zúdított özönének technikai bravúrjai-
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ban. Mindezt ma már természetesnek vesszük. Ezeket a digitális technológián alapu-
ló látványokat kutatócsoportok kísérletezik ki, hozzák létre nagyvállalatok laborató-
riumaiban tetemes költségberuházással, de a személyi számítógépek megjelenésével
és a megvásárolható elektronikus paletta, a rajzoló-, tervezô-, festôprogramok piacra
dobásával a komputermûvészet mára szinte mindenki számára elérhetô lett. Patric D.
Prince cikkében (COMPUTER AESTHETICS: NEW ART EXPERIENCE, OR THE SEDUCTION OF THE

MASSES – KOMPUTERESZTÉTIKA: ÚJ MÛVÉSZI ÉLMÉNY, AVAGY A TÖMEGEK ELCSÁBÍTÁSA)4 „volksart”-
nak nevezi az amatôr komputermûvészetet, mint a technológia korának népmûvésze-
tét, szembeállítva a primitív, az ipari forradalom elôtti „folk art” megjelöléssel. A kér-
dés csupán az, hogy mit tud kezdeni a hagyományos mûvész vagy mûvészjelölt a már
meglévô technikai eszközök kínálta lehetôségekkel.

Érdekes példát adott erre a BBC televízió filmsorozata (PAINTING WITH LIGHT – FES-
TÉSZET FÉNNYEL) 1986. május–júniusban, amelyben hat meghívott mûvész, David Hock-
ney, Howard Hodgkin, Larry Rivers, Sidney Nolan, Jennifer Bartlett és Richard Ha-
milton azt kapta feladatul, hogy a Quantel paintbox softver felhasználásával a digita-
lizáló tábla elektronikus rajzlapján fényirónnal szabadon rajzolva és festve egy-egy 
mûvet hozzon létre, mely a számítógép képernyôjén jelenik majd meg. A képernyô
természetesen magát az alkotófolyamatot is rögzíti, melynek minden egyes szakasza
tárolható és visszahívható és így áttekinthetô és elemezhetô. Az eredmény, a kész mû-
vek, talán nem is meglepôen, egészükben és részleteikben is hasonlók a mûvészek ha-
gyományos módszerekkel alkotott képeihez. Larry Rivers például Greennek, az an-
gol rockzenecsoport, a Scritti Politti vezetôjének portréját festette meg. A fehér za-
kó határozott és mégis könnyed fekete körvonalai, a finoman megrajzolt arcvonások
az elmosódottan testszínû háttér elôtt azonnal felidézik a festô 1981-es önarcképét,
olyan, mintha egy sorozat két darabját alkotnák. Howard Hodgkin nagyszerû színér-
zékérôl ismert; az absztrakt ábrázolás felé hajló, de a valóság formaelemeit mégis meg-
ôrzô képei mint megannyi tûzzománc-ragyogású festmény igézik meg a szemlélôt.
Nemrégen a londoni metró megbízásából festett plakátjai csábítják a mozgólépcsôk
mentén az utazót a parkokba, a szabadba – már látványuk is üdítôen hat a föld alatti
mesterséges fényben. A BBC kísérletképp a Balett Rambert felkérésére díszlettervet
készített Stravinsky PULCINELLÁ-jához. A sárga és vörös színben pompázó absztrakt vagy
félabsztrakt formák – zöld és kék pöttyök elôtt lebegô rombuszok vagy egy óriás pi-
ros/lila szem szabálytalan, sárga háttérsávok elôtt – megôrzik Hodgkin festményeinek
jellegét, bár nem a vastagon felkent festékrétegen megtörô fény kelti most itt életre
ôket, hanem a képernyôn mintegy átsütô fénysugár növeli intenzitásukat misztikussá.

A legizgalmasabb kísérletet talán David Hockney „festménye” szolgáltatja (UN-
TITLED – CÍM NÉLKÜL), mert a mûvész folyamatos kommentárjában – mint ahogy késôb-
bi nyilatkozataiban is – a komputerrel készített mûalkotásnak és az azt létrehozó alko-
tófolyamatnak minden elônyét és hátrányát megosztja a nézôvel. Bár a fényirónnal
szinte „szabadkézzel” rajzolt és festett, és az elektronikus paletta a színek hihetetlen
gazdagságát nyújtotta a festônek, mégis úgy érezte, hogy a gépi alkotás megfosztotta
az anyaggal való közvetlen kapcsolattól, nem tapinthatta, nem érezte a festékszemcsék
érdességét, a felhordott színek fizikai jelenlétét, sem az ecsetkezelés igazi szabadságát
és egyben megkötöttségeit. Így elvesztette a közvetlen alkotás felszabadító, mámoros
érzését. Megfigyelései mintha visszhangoznák a budapesti Szépmûvészeti Múzeum
1986-os kiállítása, a DIGITART katalógusának beköszöntô szavait: „Az ecsethez, vésôhöz szo-
kott kezek csak lassan találnak utat a számítógép billentyûzetéhez.” Hockneyt a számítógép
nyújtotta lehetôségek szinte felfoghatatlan, áttekinthetetlen eszköztára is zavarta (pél-



dául az emberi szem érzékelési határát messze túllépô 16 millió színárnyalat), így el-
képzelésének megjelenítéséhez – vad vörösre, kékre, lilára színezett, egymásra torló-
dó síkok középterében ábrázolt, asztalon álló virágváza-csendélet – a legalkalmasabb-
nak ítélt eszköz tervszerû keresése helyett a folytonosan újabb és újabb kínálatok idôn-
ként kapkodó válogatássá züllesztették a képalkotás menetét. Mégis elismerte, hogy
ez az összes lehetôséget szisztematikusan bemutató gépi módszer új, váratlan megol-
dásokat csillanthat fel, ösztönözheti a mûvészt forma-, szín- és szerkezetkészletének bô-
vítésére, gazdagítására. Különösen a színek intenzitásának kihasználása ragadta meg,
melyek megjelenítése a képernyôn új mûfaj megteremtését vetíti elôre: „Akarattal hasz-
náltam erôs színeket – ez volt a tréfám –, olyan éles színeket, hogy a tv gombját le kelljen csavar-
ni tompításukhoz. A »Paintbox« – festékesdoboz – színei azonban átvilágított színek, fény az üve-
gen, tehát ragyognak; ezeket az izzó színeket nem lehet lemásolni. Tüzüket egyedül a festett üveg
színeihez lehet hasonlítani. Hiszen alapjában véve hasonlók is: mindkettô az üvegen átsugárzó
fény.”5 A kép, a mûalkotás tehát csak a képernyô felszínén létezik, ottléte azonban va-
lós, amit általában nem állíthatunk a televízió ernyôje mögött megjelenô látványról.

A számítógép a formák és szerkezetek végtelen variálási lehetôségét is megengedi,
és a képen minden, részben és egészében, azonnal megváltoztatható: törléssel, helyet-
tesítéssel, átrendezéssel. Több komputermûvész nemcsak élt ezzel a lehetôséggel, ha-
nem mûvészi koncepciója kiindulási pontjaként fogta fel. Variációk létrehozása termé-
szetesen nem ismeretlen a mûvészetben, kiragadott példaként megemlíthetnénk Go-
ya két Maya-festményét (RUHÁS és MEZTELEN MAYA) vagy a kortárs mûvészetbôl Andy
Warhol portrésorozatát (Marilyn Monroe-ról vagy Jackie Kennedyrôl készültek a leg-
ismertebbek, melyeken csupán a színek változtatása ad új és új jelleget az arcképnek).
A számítógép mint variálási eszköz alkalmazása azonban lehetôvé teszi magának a vál-
tozás folyamatának vizsgálatát, egy bizonyos kiválasztott forma vagy szerkezet nem
ösztönös, hanem tudatos továbbfejlesztésének indítórugóit és kivitelezését. Ruth Lea-
vitt amerikai szobrász az 1980-as évek elsô felében bonyolult geometrikus szerkezetû
szobrokat készített, melyek tömbszerû, fényesre csiszolt formája kevés bepillantást en-
gedett a mûvészi elképzelés elsô megfogalmazásába és a mûalkotást létrehozó mun-
kafolyamatba. Éppen ezért érdekes 1983-ban közzétett sorozata: TRANSFORMATION OF

SPACE AND DESIGN (A TÉR ÉS TERV ÁTALAKULÁSA). A végsônek nevezhetô mûalkotás egy bronz-
szobor, többé-kevésbé kocka alakú térben elrendezett szabálytalan rombuszalakzatok
tetszetôs szerkezete: csupa felületi mozgás és egyben tömör, súlyos nyugalmi állapot.
A szobrot Jay Leavitt komputerprogramja segítségével hozta létre a mûvész. A terve-
zés különbözô szakaszait illusztráló kinyomtatott ábrákat Ruth Leavitt a kész mûvel
együtt mutatja be. Az eredeti minta 8×8 egymáshoz illesztett, rendszeresen ismétlô-
dô kocka körvonala, egyszerû mértani rajz, tökéletes és könnyen áttekinthetô forma,
melynek szerkezete egyben a harmadik dimenzió illúzióját kelti. A szobrász szerint ez
az ábra külsô információt nem tartalmaz; hatása, ha egyáltalán kifejt ilyet, csupán bel-
sô szerkezete elegáns formájának tulajdonítható. A számítógépes program alkalmazá-
sával azután Leavitt elkezdi forgatni, torzítani, tágítani, összehúzni az alapábrát, rész-
leteit kicsinyíti vagy felnagyítja, és változatos kiszínezéssel mélységet ad neki. Idôn-
ként hullámzó felületû op-artos Vasarely-képre hasonlít, máskor leheletfinom csipke-
mintára, majd leegyszerûsítve a szerkezetet, lassan feltûnnek a szobor végsô formái. A
kiválasztott tervbôl a mûvész plotter segítségével mintadarabot vágat, és abból önteti
ki a bronzszobrot. A lehetséges változatok óriási skáláját a gép szolgáltatja, a mûvész
hozzájárulása a tudatos választás. Ez határozza meg végsô soron a mûalkotás jellegét,
ez tölti meg az élettelen mértani ábrát emberi gondolattal, érzelemmel és akarattal.
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A Ruth Leavitt szobrához magyarázatként mellékelt komputerábrák csupán töredé-
két képezik a menet közben létrehozott ábrák sokaságának. Hiszen a számítógép, el-
lentétben a hagyományos képalkotással, a munkafolyamat minden pillanatát, a terve-
zés folyamán keletkezett minden változtatást, minden új részletet rögzít és tárol. Míg
egy fokozatosan felépülô festményen az elôzô, átfestett elemek eltûnnek, megsemmi-
sülnek, csak a festô tudatában, emlékezetében élnek tovább ideig-óráig, addig a kom-
puter memóriájából minden elôzetes elképzelés, terv elôhívható, ha szükséges, refe-
renciaként vagy inspirációként egy-egy ötlet újra felvetéséhez, átgondolásához, to-
vábbfejlesztéséhez. Ezt a tárolási és visszahívási lehetôséget használja fel sok olyan mû-
vész, akinek a komputerrel szerkesztett képek csupán egy mozzanatot jelentenek a
végsô, egyedi, legtöbbször kézzel befejezett mûalkotás létrehozásában. Módszerük vál-
tozatos; ugyanaz a festô is számtalan különbözô tervezési szakaszt alkalmazhat, ugrál-
va a gépi szerkesztéstôl a videokészítésig, filmezésig, kinyomtatásig, újraszkennelésig,
komputeren történô manipulálásig és közben a hagyományos manuális munkáig. Egy
másik amerikai mûvész, Darcy Gerbarg például az 1980-as évek elején kerámiaképe-
ket tervezett komputerrel, amit szitanyomatra, majd végül a szitáról a csempére vitt
át. Az évtized közepén készült nagy akrilfestményei – mind egyedi darab – elôször mint
számítógépes rajzok születtek meg és kerültek 16 milliméteres filmre. Ezeket vetítet-
te erôsen felnagyítva Gerbarg üres vászonra, amelyre festékszóróval vitte fel a színe-
ket, a komputerrajzot követve. A festmények nem árulkodnak gépi eredetükrôl. Szí-
neik puhák, árnyaltak, mint például az 1986-ban készült GENTLEMEN címû festményen,
ahol az absztrakt, egymás mellé helyezett vagy egymást áttetszôen fedô síkok a festô
ecsetjének (ebben az esetben a festékszórónak) könnyed mozdulatát ôrzik meg.

Ez az egymásrautaltság, együtt alkotás – interakció – jellemzô a komputermûvészet
egészére. A gép és a mûvész kölcsönösen hat egymásra, folyamatosan ösztönzi, aktivi-
zálja egymást. Alapja a „real time”, az egyidejûség: a mûvész gondolatát, mozdulatát
azonnal követi a gép. A folyamatban a két fôszereplôn kívül részt vehet, sôt sokszor
részt kell hogy vegyen a technikai szakember, idônként a tudós, sôt maga a nézô is;
mind szerepet játszhat a mû vagy mûvek sorának létrehozásában. Darcy Gerbarg így
írja le a komputerrel való együtt alkotást: „Magas szinten interaktív, könnyen alkalmazha-
tó, felhasználóbarát számítógépes grafikai festékrendszerekkel dolgozom. Így a festéktôl a kom-
puterig az átmenet nem is olyan nagy, mint sokan gondolnák. Ahelyett, hogy a palettán kever-
ném ki a festéket, a munkát azzal kezdem, hogy a komputeren a fényekbôl keverek ki úgynevezett
színtérképet. A színtérkép és a paletta meglehetôsen hasonló: mindkettô egy eleve meghatározott
színskálából áll. Amikor festékkel dolgozom, kiválasztom a munkámhoz szükséges ecseteket is. A
komputeren szintén ki tudom választani az ecsetet: vastagot, vékonyat, sôt többszínût is. A gépen
történô képalkotás és ennek visszaadása között majdnem nincs idôeltolódás: a kép szinte egy idô-
ben jön létre. Ha egy színt meg akarok változtatni vagy egy vonalat kitörölni, nagyon egyszerû.
Addig alakítom, változtatom a képet, amíg pontosan olyan, amilyet akartam, és akkor a kompu-
ter diapozitívet készít róla. De a képet a komputer memóriájában is tárolni lehet, meg lehet vál-
toztatni, át lehet alakítani késôbb is.”6

Hockneytôl Gerbargig – és ide sorolnám Ruth Leavittet is – a mûvészek által létre-
hozott komputermûvészetet minden újszerûsége ellenére is a hagyományos, mûvész-
központú alkotás jellemzi: közvetlen, ösztönös, érzéki, egyéni látásmódot és kifejezé-
si formát közvetít, a legtöbbször egy végsô egyedi mûben. A számítógépet mint esz-
közt használják fel, de rákényszerítik a maguk akaratát. Nem érdekli ôket a progra-
mozás, az elmélet, csak a készen kapott program, a technikai alapfeltételeket esetleg
részben, ha értik. Az új lehetôségek mellett sokszor érzik azonban az új médium hát-
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rányait is, a túl nagy, szinte zavaró forma-, szín- és szerkezetválasztékot vagy a képer-
nyôn megjelenô színek megôrzésének korlátozottságát a papíron és a vásznon. Mind
az alkotófolyamatban, mind a mûben – úgy vélik – benne van valahol a mûvész mel-
lett a gép is. A komputermûvészet alkotásainak jókora részét azonban, különösen az
elsô két évtizedben, nem mûvészek, hanem tudósok, mérnökök, programtervezôk hoz-
ták létre, amelyekben a vizuális látvány, a képszerûség alárendelt szerepet játszik az el-
méleti kísérletekkel szemben. A mû egy elmélet vagy képlet képi megjelenítése a fel-
állított tételek visszaigazolására. Mulatságos, hogy Kenneth Knowlton még 1972-ben
a két alkotói alkatot jellemezte: „Mindkét csoport alkotó, látnoki, intelligens, energikus, szor-
galmas, versengô és törekvô. Saját tapasztalatom szerint azonban a programozók inkább pedán-
sak, gátlásosak, óvatosak, tartózkodók, védekezôk, munkájukban rendszeresek és szertartásosak.
Külsô megnyilvánulásaikat az azokat kiváltó érzelmektôl olyan erôs logikai védelmi rendszer ál-
cázza, hogy mindig meg tudják indokolni, mit miért csináltak. A mûvészek ugyanakkor szaba-
dabbnak tûnnek, logikaellenesek, ösztönösek, ráéreznek valamire, magától értetôdôn látnak meg
és fejeznek ki valamit, érzékenyek és jobban sebezhetôk. Gyakran nem tudják megindokolni, mi-
ért csinálnak valamit, és az ember túl udvarias ahhoz, hogy efelôl faggassa ôket.”7

Patric D. Prince a „logikus” szerkesztési mód nyolc elemét különbözteti meg. Ezek
az elemek egy-egy komputerfunkciót jelenítenek meg, és a létrehozott képekben a
komputermûvészet esztétikája összegezhetô. Az elsô ilyen elem az ismétlés, az elôre
meghatározott forma vagy formáknak a programban elôírt felhasználása: el- és átren-
dezése, nagyítása, kicsinyítése, markánsabbá tétele vagy halványítása, esetleg kiszíne-
zése és a színek változtatása; egy elôre felállított rend rendszeres megbontása és átala-
kítása. A rend és a rendszer sokszor jól ismert matematikai képlet is lehet, mint pél-
dául Frieder Nake MATRIX MULTIPLICATION SERIES (SZORZÓTÁBLA MÁTRIX SOROZAT, 1967) cí-
mû mûvében. A létrehozott kép, egy filctollal készült plotter rajz, azonban mégsem
csupán képlet, hanem varázslatosan színes szônyeg, a kódolt színes félkörök szabály-
talannak, sejtelmesnek tûnô átmenete a tündöklô élénksárgákból és rózsaszínekbôl a
sötétkékek és zöldek tömör mezejébe. Elfogadjuk Nake-nak, hogy amit látunk, csupán
egy számtani alapmûvelet vizuális megjelenítése, de mégis Klee absztrakt festményei-
nek csodálatos, álomszerû látomásait juttatja eszünkbe. Ez a képzettársítás Nake-nak
is eszébe ötlött; egy korábbi, vékony fekete vonalak és körök pókhálószerû absztrakt
csipkére emlékeztetô komputerrajzát Kleenek ajánlotta (HOMMAGE À PAUL KLEE, 1965).
Nem meglepô, hogy Klee életmûvében könnyen találhatunk hasonló jellegû mûveket,
például az 1918-ban készült EMLÉKEK SZÔNYEGÉ-t. A már említett legelsô számítógépes
mûvészi alkotásnak felfogott Ben Laposky-féle OSCILLON (1950) is az ismétlés elvére
épül: az analóg komputer elektronikus hullámrezgéseinek a katód sugárcsô fluoresz-
káló felszínén megjelenô finom, áttetszô vonalakból szôtt lebegô ábrája. Ezt variálja a
komputerkutató/mûvész késôbbi mûveiben is. Aki Naum Gabo mérnökileg megszer-
kesztett, kifeszített húrok szövedékébôl font, felfüggesztett és a térben lassan elfordu-
ló, misztikus szépségû konstrukcióit ismeri, azonnal ráérez Laposky oszcillonjaiban is
a természetnek arra az „igaz képére”, rejtett csodájára, amit Gabo tudatosan tárt fel
és érzékeltetett mûveiben.

A randomizálás, a komputerprogram-szerkesztés második fontos eleme: a véletlen-
szerûség elvének alkalmazása, mely a mûvésznek a rend korlátaiból kitörve a ká-
osz szabadságát nyújtja. A. Michael Noll 1965-ben kísérletként egy 1917-ben készült
Mondrian-festményt – KOMPOZÍCIÓ VONALAKKAL – elemzett számítógép segítségével. 
A kísérlet célja részben az absztrakt mûvészet esztétikai elemeinek tárgyilagos vizsgá-
latát szolgálta, részben pedig a vizsgálat eredményét felhasználó pszeudo-random
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programmal (programozott randomizálás) egy „új” kép létrehozását. Ezt és az erede-
ti Mondrian-képet magyarázat és név nélkül Noll fénymásolatban a Bell Laboratóri-
um száz dolgozójának szétosztotta, és véleményüket kérte, melyik szerintük a mûvé-
szi alkotás, és melyik ábrát készítette a számítógép. A megkérdezettek 59 százaléka 
a komputerrajzot vélte Mondrian festményének, és csak 28 százalékuk ismerte fel
helyesen a mûvészi alkotást. Noll következtetését, miszerint a komputerterméket „az
emberi alkotókészséggel azonosították, addig Mondrian képének tudatosan elrendezett szerkeze-
te gépiesnek tûnt fel nekik”, megerôsíti a modern mûvészet egyik legkiemelkedôbb teo-
retikusának és kritikusának, Meyer Schapirónak véleménye is: „A randomizálás mint a
szerkesztés új eszköze, akár egyes mértani elemekre, akár vázlatos ecsetvonásokra épül, a moder-
nizmus elfogadott jellemzôjévé vált, a szabadság és a folyamatos, felfokozott tevékenység zálogá-
vá.”8 Különös, hogy ezzel a „szabadsággal” a gép idônként jobban tud élni.

Felvetôdhet a kérdés, tud-e a legerôsebb, bonyolult programokkal rendelkezô szá-
mítógép gondolkodni, netán alkotni, eléri-e, elérheti-e az emberi agy biokémiai, bio-
fizikai mûködésének szintjét? Hiszen a randomizálás sem azonos a szabad asszociáci-
ós képalkotással, melyet nem korlátoz semmilyen program. Van-e az emberben vala-
mi más, valami több, ami az alkotáshoz elengedhetetlen? Koestler az ember alkotó-,
felfedezô-, ráérzôkészségét könyvében (GHOST IN THE MACHINE – SZELLEM A GÉPBEN, 1967)
aberrációnak tartja, az evolúció legmagasabb fokán bekövetkezett fejlôdési hibának,
amikor az emberi agyba, a legfinomabb, legbonyolultabban mûködô „gép”-be be-
csúszott egy hiba, egy „szellem” – végsô soron gonosz szellem –, az emberi érzelmek
és agresszivitás hordozója. Mégis, ez a szellem az intuíció, az élményszerû felismerés,
az ösztönös reagálás, mely képes a tudat mélyére süllyedt tapasztalatokat a felszínre
hozni és aktivizálni. A mûvészeti alkotás alapja „félrefogás”, kisiklás, hibás kapcsolás,
mely megszegi a szabályt, és paradox módon ezzel tágítja a tudatot és az érzékelést.
Az emberi fantázia mindig is lelket lehelt a gépbe, emberi tulajdonságokkal ruházta
fel a gonosz és rettegett Gólemtôl a 2001: SPACE ODYSSEY önállóan gondolkodni és dön-
teni képes HAL komputerjéig. A valóságban fényévekre vagyunk attól, hogy a számí-
tógépek átvegyék az emberi funkciókat. A szuperkomputerek kapacitása (tárolt ada-
tok száma) és teljesítménye (a kalkulációk sebessége) lélegzetelállító, de ez alapvetô-
en még mindig csak adatdarálás vagy számôrlés. A konvencionális komputer mûkö-
dési elve az elôírt szabályok pontosan betartott sorozata. A legújabban megjelenô
párhuzamos processzorcsoportok, a connection machines programjai azonban az embe-
ri felismerôfolyamatok analógiáját célozzák meg, a feladatoknak a tapasztalatokra
épülô, próbálkozásokkal, szabad ötlettársításokkal történô megoldási módszerét. Ez a
mesterséges intelligencia döntéshozó képességgel ruházza fel a gépet olyan esetben
is, amikor az nem tud matematikai szabályokra támaszkodni. Figyelembe veszi a kivé-
teleket is – mintegy szabadon választ a lehetôségek közül.

Harold Cohen brit festô az 1960-as évek végétôl foglalkozik a gépi mesterséges in-
telligencia és a mûvészi alkotófolyamat kapcsolatával. A kaliforniai Stamford, majd
San Diego AI (artificial intelligence) laboratóriumaiban létrehozta Aaront, a gondol-
kodó, alkotó komputert. Cohen mûve kísérlet: „Azért írok komputerprogramokat, hogy
fényt derítsek arra, amit az emberek képalkotás közben gondolati, értelmi szinten cselekednek –
hogy ezek a képek milyenek, nem érdekel. A mûvészet cselekvések folyamata, és nem a létrehozott
tárgyban kifejezett eredmény. Ebbôl következik, hogy a már létezô mûvészet jellemvonásainak
utánzásából sohasem született igazi mûvészet.”9 Az elsô tíz évben, 1972 és 1982 között Co-
hen programjai a festészet alapismereteinek komputerre való alkalmazására szorítkoz-
tak: a képi megjelenítés formatárának feldolgozására – nyitott, zárt formák, külsô és
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belsô vonalak, a képfelületen elfoglalt terület felismerése, az ismétlés és átalakítás le-
hetôségei –, hogy a számítógép alkalmas legyen ezekbôl a képszerkesztés folyamata
alatt mintegy önmaga választani. Cohen ezt a szakaszt a „cognitive primitives” elsajá-
tításának nevezte. 1982–83-tól ezek mellé a külvilág formáinak megismerése, egyfaj-
ta külsô tapasztalatszerzés társult. Mint Cohen írja: „...amíg a korábbi Aaron a képalko-
tás stratégiájának ismeretére volt korlátozva, addig az új Aaron kifejezetten a külvilág ismere-
tére támaszkodik, és ennek a tudásnak a képalkotásban jelentkezô szerepe foglalkoztatja”.10 A
két szakasz egy és szétválaszthatatlan fejlôdési folyamat, a festô értelmezésében olyan,
mint a gyermek felnôtté válása. Mit tud tehát a „felnôtt” Aaron? Cohen szerint: „Aaron
autonóm, értelmes entitás. Igaz, nem nagyon autonóm, nem is nagyon értelmes, tudása sem túl
nagy, de nagyon, mondhatnánk alapvetôen különbözik azoktól a programoktól, melyek csak ter-
vezôeszközök.”11 Aaron rajzol. A számítógéphez csatlakoztatott és a program által vezé-
relt rajzolószerkezet – a „teknôs” – fekete-fehér ábrákat, képeket hoz létre kisebb és
nagyobb méretben. Ezeket azután Cohen vízfestékkel kiszínezi. Elsô látásra tetszetô-
sek; meglepô, hogy sokszor emlékeztetnek a modern idiómát követô, a formákat kis-
sé eltorzító csendéletekre, botanikai rajzokra. A dzsungelszerû háttér elôtt idônként
emberi alakok is feltûnnek, egyedül vagy csoportosan. Perspektíva nincs, minden a
zsúfolt felszínen történik, és Cohen színei elengedhetetlenek a képek értelmezéséhez.
Idônként Aaron mûveit a festô vászonra viszi. Ekkor tûnik fel igazán, hogy Aaron „sza-
badkézi rajzai” mennyire hasonlítanak Cohen saját festményeihez. Mert a komputer
valójában képes saját példatárából, saját tapasztalata alapján képeket alkotni, de pél-
datára és tapasztalata nagyjából megegyezik létrehozójának ismeretanyagával és azok-
nak a festôre jellemzô mûvészi értelmezésével és felhasználásával. Harold Cohen lét-
rehozta Aaront – ez egyébként a festô héber neve –, és most Aaron Harold-képeket al-
kot. A mûvész beköltözött a gépbe. Cohen azonban még reménykedik: „Aaron auto-
nóm abban az értelemben, hogy eredeti rajzokat tud alkotni segítségem vagy külsô beavatkozás
nélkül. Fel tudja használni »képalkotó« tudását és újabban a világról kapott ismereteit is. Elég
okos ahhoz, hogy bizonyos nehézségekbôl megtalálja a kivezetô utat, ugyanúgy, mint egy értel-
mes ember. Önmaga modifikálására azonban még nem alkalmas, tudását a szerzett tapasztala-
tok alapján nem tudja módosítani. Várom a napot, amikor Aaron rajzával meglep: nem abban
az értelemben, hogy olyasmit készít, amit a program alapján nem vártam el tôle, hanem abban
a sokkal alapvetôbb értelemben, hogy olyat alkot, amit a program segítségével nem tudott volna
létrehozni. Sok idôbe telik talán, de bekövetkezik.”12 Addig viszont Aaron nem több, mint egy
izgalmasan szép kísérlet az informatikatudomány mesterségesintelligencia-kutatásá-
nak területén. A mûvészethez, leszámítva a Cohen festôi világának pontosabb, részle-
tesebb elemzési lehetôségét, valójában kevés a köze.

Visszatérve Patric D. Prince osztályozásához, a mûvészi alkotófolyamathoz felhasz-
nálható további számítógépes szerkesztési elemek a következôk: a nézôpont változta-
tásának lehetôsége, a modellezés és megmintázás, a felszíntérképezés, a színek kivá-
lasztása és változtatása, az interaktív kapcsolat ember és gép között és egy megadott
programnak mint a teljes képalkotás önálló részének alkalmazása. A nézôpont helyben
és térben való változtatása a négydimenziós szerkesztést teszi lehetôvé: a kiválasztott
tárgy vagy ábra minden oldalról, minden szemszögbôl történô szemléltetése, folyama-
tos átalakulás egy megadott idôtartam keretében. Az Amerikában dolgozó Charles
Csûri komputerrajzai épülnek erre a szerkesztési elvre; a komputer memóriájában tá-
rolt képeket manipulálja egy IBM interaktív grafikai rendszerre támaszkodó fényirón
segítségével. A bonyolultnak tûnô, egymásra csúszó, egymást fedô, de az átsugárzó
fényben légies könnyedséggel forgó sokszínû síkok mozgása kápráztató, lenyûgözô,
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hipnotikus. Hasonló hatást érnek el az idôsebb John Whitney ezernyinek tûnô apró
színes pontból szerkesztett, állandó lassú mozgásban lévô, folyton változó képei, me-
lyek inspirációja lehet zene, tánc vagy kalligrafika. A modellezés fô célkitûzése viszont
a virtuális valóság legtökéletesebb megalkotása, bár ez a technikailag bravúros megol-
dású fotorealizmus, például egy valósnak tûnô, részleteiben tökéletesen elképzelt táj-
kép messze kívül reked az elfogadott mûvészet határán. A felszíntérképezés: a külön-
bözô, már létezô felszínek szkennelése, elemzése, megkülönböztetése, tárolása, elôhí-
vása, átalakítása és felhasználása új felületek kialakításához, szintén nyújthat új eszközt
és lehetôséget a mûvésznek. Az egész kelléktár azonban – a programozás, a színezés, az
interakció, az ismétlés és randomizálás, a nézôpont változtatása, a modellezés, valamint
a felszínek újrafelhasználása – míg új utak, új kifejezési módok keresésére ösztönözhe-
ti a mûvészt, önmagában nem elégséges mûvészi alkotások létrehozásához.

Kepes György azonban már az 1950-es évek derekán sürgette a tudomány és mûvé-
szet közeledését egymáshoz, a mûvészet „új tájképének megrajzolásával”. Egy új, a tech-
nológia nyújtotta lehetôségekre támaszkodó szellemi kettôsség: megismerés és meg-
érzés, magyarázat és láttatás, tervezés és vízió új távlatokat nyithat meg a vizuális meg-
jelenítésen keresztül a tudományos felfedezések megértéséhez és befogadásához, és
ugyanakkor a mûvészi látomás kifejezéséhez új segédeszközöket adhat a mûvész kezé-
be. Ez a kettôs megközelítés fogja megteremteni szerinte a korunk szellemiségét jogo-
san képviselô alkotói magatartásokat és kategóriákat: a „tudós” mûvészt, illetve a „mû-
vész” tudóst. A két szópárosításban a hangsúly az elsô tagon van, mert kevés kivételtôl
eltekintve a megjelenítésekben és mûvekben vagy a tudomány, vagy a mûvészet domi-
nál. A tudós munkája közben rácsodálkozhat a természet formáinak és szerkezeteinek
szépségére a legkisebb paránytól a világûr felfoghatatlan arányáig: „A világegyetem szép-
séggel van tele, aminek nagy részét sem nem látjuk, sem nem érzékeljük” – írja Melvin C.
Prueitt. „Hogy néz ki például a mágneses tér, amely egy neutron csillag mellett fortyogva forog?
Képzeljük el ennek a gigantikus mágneses térnek, amely mellett nemcsak a Grand Canyon, ha-
nem az egész Föld eltörpül, finom szerkezetû, tünékeny formáit! Még a villanymotor körül vib-
ráló mágneses teret sem látjuk, vagy a tv leadótornyának ragyogó kisugárzását. Hogy hangzik
egy megaherz szignál? Milyen lehet a Nap illata?”13 Prueitt fizikus, a Los Alamos National
Laboratoryban dolgozik. 1981-ig majdnem kizárólagosan a nukleáris fegyvertervezés
területén mûködött, attól kezdve a komputermûvészet kutatásának, fejlesztésének
szenteli életét. A háromdimenziós, gépi segítséggel létrehozott képalkotás érdekli. Mint
elismert tudós, munkájához felhasználhatja a legerôsebb komputert, a Crayt. Mûvei-
bôl 1984-ben McGraw-Hill könyvet jelentetett meg ART AND THE COMPUTER címen. Az
oldalnyi nagyságú illusztrációk elsô pillantásra Csûri oszcillátorképeire emlékeztet-
nek: fekete háttér elôtt a fénnyel átitatott térben finom vonalú, bonyolult szerkezetû
húrrendszerek feszülnek kör alakú vagy elliptikus keretekben. A húrok idônként hal-
vány vonalakká fakulnak feltekeredô síkok felületén. A mozdulatlan ábrákban szinte
érezzük a mozgást, a síkok elmozdulását, a körforgást, halljuk a húrok pendülését. Az
élmény a képernyôn vagy filmen lenyûgözô lehet. Mert az absztrakt formák és az azo-
kat hangsúlyozó ragyogó színek varázslatos összjátéka túl a kép keretein, végtelennek
tûnô térben zajlik, úgy érezzük, hogy a világon kívüli határtalan ûrben. Ebben külön-
bözik Prueitt látása a korábbi, a kijelölt térbe helyezett konstrukciók lehatárolt moz-
gásától. Már idézett cikkében kifejti, mit tud vagy tudna láttatni, érzékeltetni a tudo-
mány a komputer nyelvén, a komputergrafikán keresztül: vizualizálni tudjuk a mole-
kulastruktúrák, a DNA szerkezetét, Naprendszerünk holdjainak útját a bolygók körül
és a bolygók felszínét, gomolygó gázfelhôik színeit, sôt a világegyetem feltételezett ke-
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letkezésének elôttünk lepergetett filmjét vagy a mágneses erôterek lüktetését és a ma-
tematikai képletek kimeríthetetlen gazdagságát és szépségét. Az ember vizuális lény,
fejtegeti, egyik legaktívabb érzékelôképessége a látás, a tárgyi valóság szinte pillana-
tok alatt lezajló elrendezése a tudatban: hogy néz ki valami, mekkora, és hol helyez-
kedik el – mi a relatív helye és értéke – az ismert világ rendjében. A számítógéppel lét-
rehozott háromdimenziós képalkotás ezt segíti elô: látástudást ad a tudósnak és a mû-
vészi önkifejezés lehetôségét annak, aki nem tud rajzolni, festeni vagy faragni. „Mert
hol ér véget a tudomány és kezdôdik a mûvészet? Vagy talán mindkettô ugyanannak az egésznek
két vetülete?”

Az Egyesült Államokban rendezik meg évente, 1974 óta, a komputergrafikusok ta-
lálkozóját, a SIGGRAPH-konferenciát. Bemutatásra kerülnek a legújabb programok
és a legfrissebb eredmények. A fôleg tudományos, technikai jellegû elôadások, kiállí-
tások mellett helyet kapnak a számítógépes mûvészetet elemzô beszámolók, filmek és
tárlatok is. Az 1986-os SIGGRAPH-összejövetelnek a Computer Graphics címû folyóirat-
ban közölt ART SHOW CATALOG-ja a legnagyobb tekintélynek örvendô komputermûvé-
szeti teoretikusokat és alkotókat szólaltatja meg. Herbert W. Franke, a komputermû-
vészet „ôstörténetének” kimagasló alakja – tudós, mûvész és kritikus egy személyben
– a szekció mintegy vezércikknek számító bevezetô esszéjét (COMPUTER GRAPHICS AS

ARTISTIC EXPRESSION – A KOMPUTERGRAFIKA MINT MÛVÉSZI KIFEJEZÔESZKÖZ) ama legújabb tö-
rekvések elismerésével zárja, melyek a komputergrafikusok „röghözkötöttségén”, a
szuperrealista megközelítés jegyében a valóság legpontosabb visszaadásán túlmutat-
va a mûvészi képzelôerônek nyitnak utat: „Talán elôször [a komputermûvésznek] meg-
adatott a lehetôség, hogy saját fantáziájának képeit építse fel három dimenzióban, hogy egy olyan
világnak adjon formát, mely a valóságban nem létezik, talán nem is létezhet.”14 Alig néhány
ilyen úttörô komputermûvész található – írja –, és név szerint egyikként a japán Joicsiro
Kavagucsit említi.

Kavagucsi a komputergrafika professzora, a Nippon Felsôfokú Pedagógiai Kutató In-
tézet tanára és a Nippon Electronics College Art & Science laboratóriumában dolgo-
zó kutatócsoport vezetôje. 1983 óta rendszeresen bemutatja alkotásait a SIGGRAPH-
konferenciákon; ezek a számítógép képernyôjén létrehozott képsorok filmre rögzített
változatai. Fô témáját a filmek címei jelzik: GROWTH (NÖVEKEDÉS) I., II., III.; egyedüli
kivétel a legújabb, 1986-ban bemutatott ÓCEÁN. Organikusnak tûnô formák jelennek
meg képein, tekergô ôslények poliplábaira, csápjaira vagy kígyótestekre emlékeztetô
alakzatok, felnyíló, gömb alakú óriáspotrohok, mitikus sárkányok összegabalyodott
végtagjai – csodálatos színekben pompázva valami mesebeli, buján hullámzó ôserdô
lombjaiban vagy tengerek soha nem látott mélyén. Késôbb a formák letisztulnak, a sa-
ját maguk kezdetben lapos, majd menetesen felduzzadó körvonalainak hátterébôl elô-
türemkedô fekete-arany sávos gömbök vagy az átlátszó, bôrük alatt más és más világot
ôrzô óriás buborékok halmaza áttekinthetôbb, kevésbé félelmetes világ képét tárják
elénk, bár még az 1986-ban készült ÓCEÁN mélykék vizének és zöldessárgán fluoresz-
káló tengerfenekének elôterében is felbukkan egy léggömbfejû, meghatározhatatlan,
élôlényszerû alakzat. A folyóiratokban, könyvekben közzétett Kavagucsi-mûvek ter-
mészetesen csak kiragadott állóképek; a filmek hatása a nézôre felmérhetetlenül na-
gyobb. Ezek folyamatokat ábrázolnak, a formák állandó változását, egy, a tengely kö-
rüli forgás által meghatározott növekedést, Kavagucsi mûvészetének központi témá-
ját: „A spirális növekedés organikus formája számomra az egyik legizgalmasabb természeti alak-
zat. Kutatásaim egyik fô területe a mûvészet és tudomány összekapcsolása a komputergrafikában.
Pontosabban a természetben észlelhetô növekedés törvényeinek alkalmazásával szeretném mûvé-
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szi módszeremet és technikámat bôvíteni. A logaritmusgörbe számomra elméleti ajtósort tár fel,
melyen át az élet puszta megjelenítésétôl a növekedésig jutok el. A görbe szabályos és arányos for-
mái közelebb hoznak a természetben létezô növekedés titkához. A növekedéssel összefüggô öröklô-
dési tényezôket is figyelembe veszem – a rendszercsoportokban jelentkezô nukleáris láncot is me-
taforikusan úgy kezelem, mint egy sejthalmazt, mivel a lét legalapvetôbb formáját idézi fel.”15

Kavagucsi tudományos kutatásainak és mûvészi fantáziavilágának eredetét gyer-
mekkorában kell keresnünk. Tanegasima szigetén nôtt fel, a tengerparton, ahol kagy-
lókat, tengeri állatokat és növényeket gyûjtött. Késôbb a Kelet-kínai-tengerben búvár-
kodott, megfigyelve flóráját és faunáját, a tengerfenék alakzatait, anyagát, a víz és a
fény összjátékának hatását. Ebben az organikus világban a szabályokat kereste, melyek
meghatározzák az élôlények életét, és ezt a spirális növekedés törvényeiben találta
meg: egy szabályos, de folyamatosan erôsödô ismétlôdésben, mely az egyedeken túl a
természet örök végtelenségét jelentette számára. Minden mozgás és átalakulás, mert
„a tenger sohasem csitul el”. Ezt az organikus, de törvényszerû formavilágot vitte át a kom-
puterbe, hogy algoritmusok segítségével tanulmányozza. Véleménye szerint azonban
a tudomány önmagában nem elégséges a kutatáshoz és a megértéshez, egyedül a mû-
vész szeme képes az egész folyamatot áttekinteni. A tudós feltérképezheti a világmin-
denség minden alkotóelemét, és kimutathatja törvényeit, sokszor azonban nem képes
visszaadni a természet lenyûgözô szépségét és drámai erejét. Kavagucsi filmjeiben, 
a filmkockákról készített képekben, egész komputermûvészetében valóban többrôl
van szó. Bár a formákat, azok metamorfózisát, mozgását, növekedését természeti tör-
vények határozzák meg, és komputerprogramok vezetik le, elsôsorban mégis a mû-
vészi látomás szüleményei, csodálatos, bizarr, magával ragadó, felemelô és egyben 
torokszorító vízió, mely új és idegen, mégis ismerôs. Világunkba és a jövôbe vetett 
hit és erôsség. Jelenleg talán a legmeggyôzôbb példa arra, hogy a szellem, a mûvész
valóban benne lakozhat a gépben. De csak akkor, ha azt látnoki erejének szolgálatá-
ba állítja.
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