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Intermediális dialógus 
több szinten
Bortnyik Éva — Tubák Csaba: 
Dialógus. Fény/festmény kiállítás
• ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest (Múzeumok éjszakája)

• 2010. június 19.

• Bortnyik Éva és Tubák Csaba a Nemzetközi Kepes Társaság tagjaként több 

mint huszonöt éve készítenek videó- és fényinstallációkat. A Múzeumok Éjszaká-

ján az Egyetemi Könyvtár kérte fel őket legújabb munkájuk, a Dialógus bemuta-

tására.

Mielőtt elkezdődne a vetítés, egy installációt látunk: két, hagyományos techniká-

val vászonra festett olajképet festőállványon, velük szemben pedig két projektort, 

a dialógus tárgyi résztvevőit. A látványt — Beke László évekkel korábban felve-

tett gondolatával egyetértve — akár önálló műként, térbeli alkotásként, modern 

szoborként is értelmezhetjük, mint a teljes mű megközelítésének első stációját. 

Maga a dialógus, vagyis az aktív párbeszéd a vetítés elindításának pillanatában 

jön létre, pontosabban válik láthatóvá, és összesen 100 különálló, egyenként 10 

másodpercig látható képből áll, amelyek egy egységes vizuális folyamattá állnak 

össze. A nézők a képeket egyenként érzékelhetik, láthatják a váltás momen-

tumait, de mivel az újabb képek ráíródnak a vizuális memoriában rögzült előző 

képre/képekre, minden újabb kép — kivéve a legelsőt — egy vagy több előző kép 

emlékét is hordozza, illetve visszamenőleg módosítja, mintegy hangsúlyt adva 

ekként az átmeneti fázisoknak is. Ahhoz, hogy a mű a maga teljes komplexitásá-

ban értelmezhető legyen, érdemes felidézni elkészítésének bonyolult, több egy-

mást követő manuális és technikai fázisból álló folyamatát, amelyet az alkotók a 

következőképpen írtak le: „Kettőnk által papíron megtervezett, majd számítógé-

pen megkomponált grafikákból indultunk ki. A grafikákat a mi forgatókönyvünk 

alapján Ádám (Tubák Ádám, Bortnyik Éva és 

Tubák Csaba fia) kompjúteren animálta (de van 

két olyan jelenet is, amelyet saját elképzelése 

szerint mozgatott el), ebből jött létre egy kilenc 

jelenetből álló mozgó film, DVD formátum-

ban. Ezt a filmet vetítettük n-dimenzió címen 

az A22-es galériában, 2009 őszén1 selyemfé-

nyű fekete, egymással derékszögbe helyezett 

kettős felületre. Az n-dimenzió-nak a vetített 

felületen megtörő, tükröződő egyes jelene-

teit lefényképeztük. Ezekből a fényképekből, 

melyeken a hosszabb expozíció következtében 

megjelenő elmozdulások tovább modifikálták 

az eredeti grafikát, állítottuk össze a DIALÓGUS 

képsorát. Két jelenetből Éva festményt készí-

tett.” Megszakítva az idézetet, jelzem, hogy 

a jelen munka e tekintetben különbözik leg-

inkább a korábbiaktól, mivel itt lép be először 

egy klasszikus módon készült, színeket hor-

dozó festmény — még ha nonfiguratív alkotás 

is — a dialógusba. Vagyis mind a kiindulópont-

ként használt grafikák, mind a párbeszéd egyik 

„részvevője” olyan alkotás, amelyekbe eleve bele 

van kódolva egy festő kiművelt látásmódja, a 

formai hagyományból önkéntelenül és öntudat-

lanul is leszűrt arányok, ritmusok, szimmetriák 

és asszimmetriák rendje, illetve egy képzőmű-

vész jó értelemben rutinos kézmozgása. A vetí-

tést fogadó vagy elszenvedő felület ezáltal a 

korábbiaknál aktívabban vesz részt a fény-képek 

kialakításában. „Kiválasztottunk huszonöt fotót 

— folytatódik az alkotók beszámolója —, ezeket 

digitalizáltuk, majd minden egyes képet négy 

irányba átfordítottunk. Így keletkezett a 100 

diából álló sorozat. Egy és ugyanazt a diát két 

vetítővel vetítjük egyszerre a két festményre — 

az egyikre kétszeresen, függőleges és vízszintes 

tengely mentén átfordítva.”

A Dialógus tehát egy előző munkából nőtt ki, 

és ez nem véletlen. Ha ugyanis végignézzük 

Bortnyik Éva és Tubák Csaba munkásságát, egy 

szervesen felépített, konzekvens, fegyelmezett 

alkotói magatartás példája áll előttünk. A nyolc-

vanas években készített, még szupernyolcas 

filmet felhasználó fényinstallációktól egészen 

a számítógépes animációt alkalmazó legutóbbi 

munkákig látható, hogy az alkotók néhány alap-

vető kérdés művészi (esztétikai) megfogalma-

zására, pontos definiálására törekszenek, egyre 

árnyaltabb (fényistallációk), fény-képek, fény-

mozgóképek létrehozásán keresztül. A „dialó-

gus” meghatározás valójában az egész életműre 

érvényes, hiszen valamennyi mű esetében egy 

passzív vagy passzívabb tárgyi felületre vetített 

mozgó, aktív fénykompozícióról van szó, ezáltal 

egy olyan virtuális, csak a vetítés idején befo-

gadható mű megjelenéséről, amely rendkívül 

1  Elképzelhető — elképzelhetetlen (Hipotézisek Vizuális 
Transzformációi). Kiállítás és szimpózium. A22 Galéria, 
Budapest, 2009. november 5 — december 4. 
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pontos definiáltsága és kidolgozottsága ellenére spontánnak, frissnek, állandó 

megújulásra késznek mutatkozik, és folyamatosan fogva tartja, sok esetben 

egyenesen lenyűgözi a néző figyelmét. 

A fényinstallációkkal, videómunkákkal kapcsolatban rendszerint felbukkanó kér-

dések sorában az első általában a látott mű hovatartozását illeti, éspedig két, 

egymással szorosan összefüggő szempontból. Az egyik a valóság vagy illúzió ket-

tőssége által meghatározható gondolati keretben keresi a fényalkotások helyét 

(ide tartozik az a konkrét kérdés is, hogy mi a mű? a vetítés idején látható fény-

alkotás vagy az az egész, amely a kialakítás egész folyamatát magában foglalja?), 

a másik a tudományos gondolkodás és a művészi intuíció mint alkotói elv érvé-

nyesülése a munka során és eredményében. 

Mindkét kérdést, de különösen az elsőt a pozitivista gondolkodásmód élezte ki, 

egy középkori vagy koraújkori gondolkodó vagy művész számára ugyanis a meta-

fizikai szféra ugyanolyan valóság volt, mint közvetlen fizikai környezete. Valóság-

hűséget követelni egy képtől kimondottan 19. századi probléma, és a kor festői 

különböző módon válaszoltak erre a kihívásra. Courbet a realizmus elméleti és 

festői (gyakorlati) kidolgozásával, amely nem volt azonos a naturalizmus tárgyi 

valóságot leíró felfogásával, hanem egy második valóságszint tételezésével reális 

allegóriaként értelmezte a festői alkotásokat, olyan valóságelemekként, amelyek 

ugyanolyan érvényességgel reálisak, mint bármi más ezen a világon. Ezt a gondo-

latot folytatta más eszközökkel Cézanne, vagy egészen más irányban a klasszikus 

avantgárd, illetve az absztrakt festészet képviselői, akik egy öntörvényű formai 

világ érvényességét bizonyították, bizonyos értelemben elszakadva a hétköznapi 

vizualitás világától. Ma azonban, amikor életünk elég jelentős részét a virtuális 

valóságban éljük, amely éppen a vizuális percepció valóságstatuáló funkciójának 

köszönhetően reális számunkra, a valóság és az illúzió közötti határ elég bizony-

talan. Mi is az illúzió? Valami, amit valóságosnak élünk meg, de nem az. Valóságos 

az, ami tapintható vagy amiről feltételezzük, hogy tapintható tömeggel bír. De 

mi akkor egy regény valósága? A papír, a nyomdafesték és a borító? Vagy mi egy 

zenei mű valósága? A nyomtatott kotta (a helyzetet tovább bonyolítja, ha ez a 

kotta csak számítógépen létezik) vagy a hang, amely csak akkor létezik, ha létre-

jön a kottában megtervezett hanghullám, vagyis hallhatóvá válik a mű? És hogy 

viszonyul a fényből létrejövő kép/képsor/mozgófilm a létrehozó eszközökhöz?  

Az eszközök valóságosak, a fény-kép illúzió? Végül mi egy festmény valósága:  

az olajjal festett kép mint tárgy, vagy a felületéről visszaverődő fényhullámokból 

bennünk keletkező vizuális percepció? Van-e lényeges különbség azon fényhullá-

mok között, amelyeket egy színes festmény felülete küld a szemünkbe és azok 

között, amelyeket egy irányított fénnyel letapogatott felület reflektál felénk? 

A valóság vagy illúzió kérdésétől lényegében elválaszthatatlan a tudomány 

vagy művészet kérdésköre, hiszen — mint ahogy a szerzők által többször idézet 

Richard L. Gregory professzor, a vizuális percepció folyamatának egyik kiemel-

kedő kutatója írta —, míg a tudósok a tévedések kiküszöbölésére törekszenek,  

a művészek körüludvarolják az illúziót. Ilyen 

értelemben ezt a dialógust a tudományos 

egzaktság — ez esetben a matematikai algo-

ritmus alapján működő fény-képek és a 

hagyományos, de szabad festői gesztusokkal 

létrehozott festett-kép között zajlik. Felfog-

ható ez a dialógus úgy is, mint egy, a művészet 

önazonosságát változatlan formában megfo-

galmazó állítás és az arra adott tudományos 

nyelven kidolgozott, változó kommentárok 

sora. Hiszen minden egyes vetített szekvencia 

(minden egyes fény-kép) egy újabb kép (vizu-

álisan felfogható látvány) keletkezését gene-

rálja. Pontosabban két képét, amelyek bizonyos 

tudományosan definiált modosulást képvisel-

nek egymással szemben. A szimmetria meg-

bontása, a függöleges vagy vízszintes tegely 

körüli elforgatás, a tükörfordítás alkalmazása 

teszi lehetővé, hogy két hasonló, egymástól 

mégis különböző és egymással sajátos reláció-

ban álló képet lássunk, amelyek a dialógus-gon-

dolat újabb változatát megvalósítva egymással 

is bizonyos párbeszédet folytatnak, leginkább 

ahhoz hasonlóan, ahogy a zenében egy főszóla-

mot egy mellékszólam kísér, azzal az eltéréssel 

mégis, hogy itt két azonosan pozicionált kép-

szólam együttműködése érvényesül. A dialógus 

tehát többféleképpen is létrejön, és végső soron 

az egész mű egy egységes film jellegét ölti — 

ebben egyébként elég nagy szerepe van a kísérő 

zenének —, amelyre már nem is kell a „kísérleti” 

jelzőt alkalmazni, hiszen az expanded cinema a 

számítógépes animáció hihetlen kibontakozásá-

nak következtében ma már a filmészítés egyik 

nélkülözhetetlen váló terepe lett. 

A film pedig mint műalkotás, eleve érzelmi 

reakciókat vált ki. Ismét Beke Lászlót idézem, 

aki már 1993-ban jelezte, hogy Bortnyik Éva 

Tubák Csabával közösen készített experimentá-

lis vetítéseinek eredetiségét abban látja, „hogy 

a hűvösen strukturális fényinstallációkat képes 

bonyolult, fenyegető és már-már tragikus érzel-

mek kifejezésének szolgálatába állítani”.2 Ez 

tulajdonképpen érthető, hiszen a legerősebb 

érzelmek, mint amilyen például a félelem, éppen 

a vizuálisan pontosan nem definiált helyzetekbe 

keletkeznek. De lényegében ugyanez áll min-

den érzelmi reakció keletkezésére. A Dialógus 

azonban nem a szélsőséges érzelmek, hanem 

a különböző érzelmi állapotok, leginkább egy 

meg nem határozott, kozmikus határtalanságot 

sugalló metafizikus térélmény által generált,  

a személyes szférán túllépő kibontakozás, a hét-

köznapi valóságélményt meghaladó transzcen-

dens odaadás és azonosulás lehetőségét nyújta 

a befogadónak. 

2  Beke László: Melankolikus fényinstallációk. Megjelent a 
Rend és Káosz kiállítás katalógusában, 1993. http://kepes.
society.bme.hu/Tagok/Bortnyik/Melankolikus.pdf
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