
Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálén a Magyar Pavilonban  
Waliczky Tamás újmédia-művész munkái láthatók, aki olyan kamerákról 

készített képeket, amelyek sohasem léteztek. Lehívódtak a virtuális 
valóságból, hogy a „mi lett volna, ha?” történelmietlen kérdésére adjanak 

választ, legalábbis ami a látvány leképezésének történetét illeti.  
Nem véletlenül kértük, hogy minderről olyan szerző írjon, 

aki a spekulatív design kutatója.

Schneider Ákos

GÉPEK  
A FANTAZMAGÓRIÁN TÚL

Waliczky Tamás Képzelt kameráiról 
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„A gépek az emberi test  
szimulált szervei.”1

Waliczky Tamás a technológiai fejlő-
dés párhuzamos irányait szimulálja; 
a világról alkotott képünk lehetne 
merőben más, mint amilyen – a Kép
zelt kamerák a fotográfiai rögzítés 
eredményeit nem, csak az előállításhoz 
szükséges eszközöket láttatják. A gépek 
képe áll a középpontban. Nézzük, amin 
keresztül nézhetnénk. 
Fikció és gondolatjáték, de tétje van:  
„a gépek az emberi test szimulált szervei” 
– áll a fenti mottóban –, a technológia 
pedig nemcsak eszközt, de keretet is 
jelent. A fényképezőgép lehetővé teszi 
és meg is szabja egy új típusú látás irá-
nyát. Legkésőbb Marshall McLuhan óta 
tudjuk, hogy amennyire kiterjesztenek, 
annyira újra is írnak minket eszköze-
ink. A velőbe vágó technológiai fejlesz-
tés egyben a test és a testélmény újra-
hangolását is maga után vonja. „Minden 

médium az ember valamely – testi vagy 
szellemi – képességének kiterjesztése”2 –  
ismételjük a mantrát, és valóban: ha  
– mondjuk – Waliczky Spirál kameráját 
vesszük alapul, akkor lehet, hogy a rek-
tanguláris helyett ma kör alakú mozivá-
szon előtt ülnénk. Ez nem mellékes kér-
dés. Tervezett környezetünk és gépeink 
alapvetően meghatározzák gondolko-
dásunk és fantáziánk irányát: lehetővé 
tesznek, megengednek. 
Egy „kiterjesztett technológiai világba 
beágyazva élünk”3 – ahogy Robert Pep-
perell fogalmaz –, ráadásul olyan világ 
ez, aminek az anyagával bár folyamato-
san dolgunk van, működését rendsze-
rint mégsem értjük. Használjuk digitá-
lis eszközeinket, de nem látunk beléjük; 
az emberközpontú tervezés, a jó design 
funkcionalitása és komfortérzete, az 
interfészek simulékonysága mögött 
van valami belső, zakatoló működés, 
amiről hétköznapi felhasználóként 
semmit sem tudunk, és nem is nagyon 

akarunk tudni. Vilém Flusser fogal-
mával élve: „fekete dobozok” vesznek 
minket körül. Technológiai eszközeink 
elkendőzik belső mechanizmusaikat. 
Nap mint nap használom az okostele-
fonomat, ugyanakkor fogalmam sincs 
arról, hogy hogyan működik, de arról 
a globális kommunikációs infrastruk-
túráról sem sok, amibe beleilleszkedik, 
és amibe engem is beköt. A felhasználói 
interfész ilyen értelemben valami, ami 
kitakar. Kényelmesen vagyunk idege-
nek a saját világunkban – és ez fontos 
designprobléma.
Waliczky Tamás pontosan érti ezt, és 
az 58. Velencei Biennálé Magyar Pavi-
lonjában szereplő munkáival elegánsan 
nyit más utak felé. Olyan gépek ter-
veit alkotja meg, amelyek nem takar-
gatják, hanem feltárják és érthetővé 
teszik mechanikájukat. Ha úgy tetszik, 
Waliczky huszonhárom darab anti- 
„fekete dobozt” kínál fel nekünk. Ehhez 
pedig vissza kell nyúlnia az analóg 

9 Biennálé

Waliczky Tamás: Spirál kamera, 2017/2018, számítógépes grafika, lightbox, 100 x 100 cm
A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából / HUNGART © 2019



kamerák mára letűnő világához, ami-
nek kapcsán akár technológiai romanti-
kára is gyanakodhatnánk, de van ebben 
valami alapvetően humoros. Mérték-
tartó irónia, amelyet a precíz ábrázolás 
és a mérnöki attitűd elsőre nem is tesz 
érzékelhetővé. Itt mégiscsak analóg 
gépek digitális grafikáiról van szó, és az 
sem lehet véletlen, hogy Waliczky nem 
gyártotta le képzelt kameráinak térbeli 
prototípusait. A gépek megmaradnak 
képnek – szoftverben született predigi-
tális vízióknak, amelyek éppen magát  
a számítógépet és a digitális képalkotás 
egyéb eszközeit állítják pellengérre.
Theodor W. Adorno fantazmagóriaként 
beszél azokról a művészeti gyakorlatok-
ról, amelyek lényegéhez tartozik, hogy 
elrejtik saját háttérmechanizmusaikat 
a hatásosabb illúziókeltés és befogadói 
elmélyülés érdekében.4 Ez az elrejtés 
nem feltétlenül tudatos: akár a kortárs 
fotográfia, akár az újmédia-művészet 
területét vizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, 
hogy az alkotók készségesen használják 

ugyan a termékeik előállításához szük-
séges technológiai eszközöket, de nin-
csenek tisztában azok működésével, és 
hozzáférésük is korlátozott. A háttér-
ben rendszerint olyan áramköri mágia 
zajlik, aminek az alkotó maga is csak a 
végeredményével vagy interfészével lép 
kapcsolatba. A technológiai status quo 
által kijelölt térben mozog.  
Waliczky kamerái ezzel szemben a fan-
tazmagórián túlra mutatnak – miköz-
ben maguk is a képzelet szüleményei. 
Felteszik a kérdést: mi lett volna, ha? 
Mennyiben látnánk mást, és mennyi-
ben látnánk máshogy, ha a képrögzítési 
eszközök történetének egy-egy elága-
zásánál nem azon az úton indultunk 
volna el, mint amit ma ismerünk. Amit 
Waliczky a Képzelt kamerákkal bemu-
tat, az spekulatív design a javából. És 
annak is egy sajátos változata: nem a 
jövőbe, hanem a múltba tekint – képze-
letbeli design-archeológiát művel.   
A spekuláció a különböző média- és de -
signlaborok tereiben jellemzően a jö  vő  

bűvkörében mozog. A spekulatív alap-
állás ezeken a területeken egy ígéret hor-
dozója: „feltaláljuk a jövőt!” – idézi Jussi 
Parikka az MIT Media Labjének 1980-as 
évekből származó szlogenjét.5 Ugyan-
akkor miért ne jelenthetnének ugyan-
ilyen legitim megközelítést „a múlt fel  - 
találására vagy különböző alternatív 
időskálákra”6 tett javaslatok? A Képzelt 
kamerák éppen ilyen, fiktív temporali-
tásokkal kísérletezik, miközben men-
tes marad a technológiai innovációhoz 
tapadó közhelyektől. A designkutatás 
élén járó intézményekben – mint pél-
dául az IDEO, a Carnegie Mellon School 
of Design vagy éppen az említett MIT 
Media Lab – a visszamodellezés (reverse 
engineering) és a technológiai „bróker-
kedés”7 jellemzi a kísérleti fázisban  
lé  vő fejlesztéseket. Waliczky azonban 
eltér ettől a tervezői modelltől: nem a 
meglévő eszközeinket bontja vissza, 
nem kezd technológiai „fekete dobozok”  
kicsomagolásába, és nem spekulál bi -
zonytalan kimenetelű újításokra sem. 
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Waliczky Tamás: Flipbook camera lucida, 2018, 
számítógépes grafika, lightbox, 100 x 100 cm
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Waliczky Tamás: Kamera absztrakt filmhez, 2017/2018, 
számítógépes grafika, lightbox, 100 x 100 cm

A művész és a Molnár Ani Galéria jóvoltából / HUNGART © 2019



Helyette új belépési pontot választ magá-
nak; a fotográfia 19. századi hajnalára 
tekint vissza, kutatólaborját az analóg 
képalkotás korai eszközeivel tölti fel, és 
ezek között építi meg saját masináit. Így 
aztán új időskálát is teremt, hiszen „egy 
új technológia feltalálása mindig egy 
sajátos időbeliség feltalálását is jelenti.”8 
Gépei szűkszavú történeteket mesélnek 
a képzelet és a valóság határán. 

A Képzelt kamerák velencei szereplése 
nemcsak a magyar újmédia-művészet,  
de a spekulatív designtörekvések szem-
pontjából is fordulópontot jelent. Wa -
liczky Tamás következetesen kísérletező 
munkássága önjogán tart számot figyel-
münkre, mert rajta keresztül olyan terü-
leteket sejthetünk meg, amelyek meg-
látásához előbb még az eszközeinket is  
fel kéne találnunk.

  
Waliczky Tamás: Képzelt kamerák, 
58. Velencei Képzőművészeti 
Biennálé, Magyar Pavilon, 
Velence, 2019. október 31-ig
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Waliczky Tamás Barbara Londonnak, a New York-i MoMA egykori kurátorának mutatja be éppen 
a Magyar Pavilon átriumában felállított, Fernezelyi Mártonnal és Szegedy-Maszák Zoltánnal 

közösen megvalósított, periszkópszerűen működő, de közben a látogatót virtuálisan  
a velencei tájba helyező konstrukcióját 
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