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RŐCZEI GYÖRGY

Nyomtatott fény

Egy féltéglával is be lehet verni szeget a deszkába, de ostobaság lenne azt hinni a féltégláról, hogy kala-
pács! Ám, ha a Mutt Iron Works-nél árusított piszoárról állítja valaki, hogy az műalkotás (Duchamp For-
rás, 1917), nem téved (nagyot). Attól függ, hol látja… Az említett két dolognak persze semmi köze egy-
máshoz, de arra jó példa, hogy elgondolkozzunk azon, mennyire fontos a dolgok pontos megnevezése. 

Amikor a múlt század elején a dada és később a szürrealizmus azt az eszmét hirdette, hogy „minden 
művészet, mindenki művész”, ezt maguk sem gondolták komolyan. „Szemen köpték a közízlést”, és leg-
följebb annyira érdekelte őket a „mindenki”, amennyiben sikerült azt megbotránkoztatni. Dehogy akar-
ták őket bevonni a műalkotásba – inkább a mindig újra szomjazó gazdag polgár zsebéből kívánták elvon-
ni a dollárt. Ellenben az „eszme”, melyre bárhonnét jött is, oly fogékony volt a XX. század csalódott 
embere, az avantgárdot sem hagyta érintetlenül. Amikor a dada „NEM MŰVÉSZET!”-ként definiálta az 
általa létrehozott alkotásokat, és ezt átvették a későbbi izmusok (a pop art-tól a body art-on át a koncept-
artig), a kortárs művészetet leginkább úgy írhatjuk le, hogy azt a „bármi” törvénye jellemzi. Filozófusok 
és esztéták egymással versengve – hathatós médiatámogatással – addig ideologizálták a „bármit”, míg  
a művészetből kivonták a művészt is, hirdetve, hogy maga a néző döntse el, miről szól neki a mű. Azaz 
felfogásukban megszűnik az alkotó–befogadó páros; a mű nem lebeg közöttük, mint Mohamed koporsója, 
hanem marad a „bármi” – amit bárki létrehozhat, és erről a bármiről ki-ki azt gondol, amit csak akar.

Ki tehát a művész? – Mindenki… A klasszikus megfogalmazás szerint az alkotó, aki látja a szépet, 
megörökíti azt saját és mások örömére, és megtapasztalt élményének formát adva verset ír, fest, rajzol, 
fényképez vagy agyagból gyúr alakot – megosztja másokkal. Digitális korunkban a Facebook havonta 
1,591 milliárd felhasználót és 400 millió megosztott fényképet regisztrál! És ez csak az egyik hálózat az 
interneten. Ha a 20. századba ragadt fogalmainkat használjuk, ki kell jelentenünk: az avantgárd győzött, 
a művészet átitatta e nemes bolygót!

De vajon tényleg így van, vagy valahol kegyetlenül lemaradt a gondolkodás (filozófia, esztétika) eb-
ben a digitális korban, és szerepét átvette a technológia és a közgondolkodást meghatározó média? Míg 
Lyotard már a múlt század kilencvenes éveiben a posztmodern állapotról írt, és az állapot meghatározá-
sát a digitalizmusban látta, a legegyszerűbbnek talán az tűnik, ha a művészetben lezajlott folyamatokat 
is a digitalizmus oldaláról közelítjük meg.

A számítógépek és a mobiltelefonok (immáron „okostelefonok”) elterjedése és használata – akár 
művészi célokra is – érdekes pontosításokat tesz szükségessé. Elsősorban a képalkotási szempontokra 
figyelve megpróbálhatunk „tiszta vizet önteni” abba a zavarossal tele pohárba, melyben még ott úszkál 
az elmúlt korok hordaléka. Az első ilyen zavart – tán a legkönnyebben megfoghatót – a „digitális fényképe-
zés” és a „digitális fényképezőgép” szóhasználatban leljük fel, ugyanis nincs digitális fényképezés.

A fényképezés azt jelenti, hogy fényképezőgéppel, camera obscuraval, polaroiddal vagy közvetlenül 
egy fényre érzékenyített anyagon a fény segítségével (negatív, esetleg pozitív) képet hozunk létre. Ezt 
kémiai folyamat révén (előhívás, sötétkamra) rögzítjük. Természetesen a fényképezőgép egyetlen eredeti 
negatívot készít, az alkotó erről az eredeti negatívról készíthet több egyforma (vagy akár különbözőképpen 
előhívott, színezett stb.) másolatot. Ez is sötétkamrában, kémiai eljárással készül. A papírkép másolatból 
akár több száz is készülhet. A fényképező művész, ha munkáját kiállítja mint „eredeti” fotográfiát, máso-
latot állít ki, s annak eredetiségéről aláírása, pecsétje stb. tanúskodik. 

A digitalizálás egy teljesen más folyamat! A gép megtartja ugyan az optikát, programja viszont a beér-
kező fényt adatként kezeli, és digitalizáló lapja („analóg” professzionális gépeknél cserélhető digitalizáló 

A fény dokumentálása negatívról készített papírképen és annak digitális másolatán
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hátlap) képpontokként (pixel) rögzíti az adatokat. Pontosabban: a rögzíteni kívánt adatállományról pozi-
tív (színes) képet vetít egy monitorra, és ha azt a gép használója jóváhagyja (exponál), elmenti az adat-
állományt. Az elmentett adatállomány azonnal visszanézhető, és akár törölhető is. Erre fényképezésnél 
nincs mód, viszont kép sincs, csak egy üres–tele (0–1) jelekből felépült jó nagy adathalmunk. Ez az adatbá-
zis a megfelelő programmal, programokkal feldolgozható. Ez viszont már egy másik terület – jó messze 
a fénytől és a sötétkamrától. (A kémiától még messzebb. Ez már „elektrográfia”.) Képfeldolgozás. Az ada-
tokból felépített képet egy monitoron látva beállíthatjuk a program által javasolt értékeket, vagy módosít-
hatunk rajta. A képmódosító eljárásoknak (hála a Photoshop-nak) már csak a képzeletünk szab határt.

De még mindig csak egy adathalmunk van. Ráadásul digitális, amelyik tetszés szerint másolható, és 
ha digitális a másolat, csak a jó istenek a megmondhatói, hogy a digitális állományt ki rögzítette. (El is 
helyeznek mindenféle azonosítókat adatállományokon, miket mások nagy körültekintéssel digitálisan 
eltüntetnek…) A monitoron látható „kép” viszont csak pszeudó; az eredeti kép a nyomtatott! Minden 
nyomtatott kép eredeti, még akkor is, ha nem az alkotója készítette, készíttette. Ugyanakkor az esztéti-
kai szempont is háttérbe szorul: egy „lopott” képről a „tolvaj” szebb nyomatot készíthet, mint az alkotó. 
Tehát az utolsó mondat a digitális képről: az adatállomány nem tekinthető semmilyen szempontból 

fényképnek a végeredmény hasonlósága ellenére sem, ráadásul egy adatállományról végtelen számú, mé-
retű, anyagú és színű eredeti nyomat készíthető.

Ezzel túlléptünk azon a határon, amit a fényképezett és digitalizált kép kijelölt. A digitalizált kép jelen-
korunk művészetének olyan meghatározója, amelyiket nehéz elkerülni. Egyre több olyan kiállítás nyílik 
közel s távolabb, ahol a kiállító művésztől kép helyett adatállományt kérnek, melynek nyomtatásáról 
a galéria gondoskodik. (Általában a művész megadja a nyomat méretét, és ezt talán meg is tartják.) Ennek 
általában anyagi okai vannak – itt is, ott is. A nyomat akkor is eredeti! 

Az interneten egyre több galéria kínál digitális munkát, ahol a vevő dönti el, hogy adatállomány-má-
solatot vásárol-e, vagy az alkotó felügyelete mellett nyomtatott és aláírásával hitelesített eredetit (méret, 
anyag, keret választható). Ezért célszerű a megkülönböztetés a kétféle nyomat között: az eredeti print és 
az alkotói print megjelölés. Digitalizálni tehát mindenki tud, vagy legalábbis képessége meg van hozzá. 
Potenciálisan tehát mindenki művész e digitális korban. Már fény se kell hozzá, a digitális képalkotás 
világa bejárhatatlan. Azonban bebizonyosodott az is, hogy sem a mű, sem a művész külön-külön, de még 
együttesen sem elég feltétele a művészetnek. Az y-generációnak ezt már nem kell magyarázni. Beleszü-
lettek – legföljebb a fényképezés szót nem értik. 

Japán táj képe fényképen. (Utazási prospektusból.) Elképzelt táj digitális modellje. (roc_art, 2015.)
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