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DOBOVICZKI ATTILA T. 

Új média – új látásmód 
A vizuális kommunikáció elméletének számos meghatározó hivatkozási pontja van. 
Azonban a kommunikációs vizsgálatok során nehéz, sőt, inkább kizárt olyan egysé-
ges fogalmi rendszert találni, mely szilárd alapot nyújthatna egyrészt az eltérő felfo-
gások, másrészt a különböző kommunikatív jelenségek megragadásához. Ugyanak-
kor és ezzel együtt vagyunk tanúi és részesei annak a helyzetnek, amelyben alapvető 
fogalmi készleteink újradefiniálása zajlik; ennek a paradigmatikus vállalkozásnak 
számtalan összetevője van, amiből ebben az írásban csak egyet szeretnék kiemelni és 
elemzés tárgyává tenni: az új kommunikációs technikákat, továbblépve az új-média 
névvel illetett jelenségkört. 

Ez azért is lényeges, mivel az ezzel a jelenséggel együtt fellépő új típusú 
ismeretegyüttes olyan alapvető orientációs készleteinket is kikezdte, mint például a 
reprezentációról, a látásról alkotott hagyományos elképzeléseink. Ezeknek a kérdé-
seknek a körüljárásához szükséges elöljáróban néhány alapfogalmat és módszert 
definiálom. Ilyen (I.) a státusz fogalmára vonatkozó, kommunikatív funkció szerint 
megalkotott műmodell- és műtipológia, (II.) a reprezentáció és intencionalitás fo-
galmakra épülő, a képek immanenciájának vizsgálatára irányuló interpretatív és 
kunstitutív eljárások, valamint (III.) az új média, mint látásmodell. 

 

I. Fentiek alapján kezdjük tehát vizsgálódásainkat a státusz kérdésével. 
Mit kell értenünk ezalatt? Ilyen például (a) a műalkotásnak egy adott társadalmi 

szerkezetben betöltött funkciója (a társadalom művel kapcsolatos elvárásrendszere, 
illetve a műalkotás, mint a társadalom szellemi önszerveződésének eszköze, hordo-
zója); (b) ilyen a műstruktúra viszonya a műalkotáson kívüli, objektív tárgyi való-
sághoz (a vizuális-plasztikai funkció érvényesülésének történeti változatai); (c) s 
ilyen a műalkotás értékszimbolizáló természete (azaz a műalkotás üzenetközvetítő 
szerepe mellett, ettől nem elválaszthatatlanul, de megkülönböztethetően megnyilvá-
nuló értékprezentáció, tehát a műalkotás mint önálló értékvalóság).1 

Németh Lajos megállapítása, hogy „a mű státusza mindig összefügg a művé-
szetnek történetileg meghatározott funkciójával. A művészet minden korban sajátos 
szimbólum, illetve jelentés-struktúra, amelyet viszonylatrendszerként értelmezhe-
tünk, márpedig e viszonylatrendszer konkrét formája történetileg változó. A művé-
szet története épp e viszonylatrendszerek történeti módosulása…”2 

Javaslom, hogy nyugodtan tekintsük itt, valamint a továbbiakban a mű-vel, a 
műalkotás-sal ekvivalensnek a kommunikátum, művészet-tel a kommunikáció fogal-
makat. 

Németh, a „mű” kommunikatív szerkezeteit tekintve, funkciótörténeti alapon há-
rom típust különböztet meg. Ezt igyekeztem megjeleníteni: 

 

                                                        
1 Hegyi Lóránd: Avantgard és transzavantgard, 186.o. 
2 Németh Lajos: Minerva baglya, Magvető, Bp., 1973. 31.p. 
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Műalkotások struktúrája nyitott/zárt oppozícióban tárgyi- természeti környezet és 
jelentéskörük szerint a németh-i műtipológia alapján 

 
Az (1)-es számmal jelölt rituális-mágikus műmodell a tárgyi és a természeti ob-

jektumok irányában nyitott struktúrának tekintendő, míg annak jelentésköre zárt, 
szigorúan meghatározott, ahogyan azt a rítus, illetve a vallásos, mitológiai, ikono-
gráfiai kódok megkövetelik. Ebből következik, hogy elvileg szinte bármely tárgy, 
illetve természeti objektum jelentéstöltettel telítődhet, s ezáltal a művészet a társa-
dalmi együttélést szabályozó szimbólumrendszer alkotórészévé válhat, „(amely) 
meghatározza a szimbólumrendszer megnyilatkozási formáit. E szimbólumrendszer 
rituális cselekmények sorozatán keresztül érvényesül, …s ekként a művészet e cse-
lekvések szolgálója, kelléktára, s mint ilyen, bizonyos értelemben rituális nyelvnek 
tekinthető”.3 

A (2)-es számmal jelölt autonóm-klasszikus műmodell racionális felépítése a vi-
lágegyetem felépítésének a mása; zárt, lekerekített egész. Ez a képmás ugyanakkor 
nem szolgai mása a végtelenül gazdag valóságnak, hanem tudatosan „kiválogatott” 
elemek racionálisan értelmezhető elrendezése; ez a központi rendező elv a kompozí-
ció, mely a belső koherencia biztosítéka is egyben. Ekként a mű a valóság objektív 
rendjét mutatja. Autonómiája nem a valósággal szemben érvényesül, nem a valóság-
tól való elszakadás tényezője, hanem a valóság totalitását mutatja fel a művészi 
mikrokozmoszban. A klasszikus műmodell esetében a zártság és az autonómia a 
valósággal való legmélyebb és megingathatatlan egységen alapult, ahol a zártság és 
a klasszikus elrendezettség ennek a teljességnek a szemléletessé tételét szolgálta.4 A 
mikrokozmikus zártságból szükségképpen következik, hogy e műtípus a valóság felé 
zárt, és jelentésszférája is viszonylag elhatárolt.  Az alapvető stabilitás által ez a 
szerkezet viszonylag nagymértékű integrációra képes, viszonylag sok új elemet tud 
beépíteni anélkül, hogy alapvető mitológiai rendszere megrendülne.”5 

A 19. század második felére ez a homogén kultúra, a mitológiai megalapozott-
ságú világszemlélet végérvényesen felbomlik. A modern művésznek szembe kell 
néznie azzal, hogy a művészi formaalkotás közben kizárólag saját döntései alapján 
kell cselekednie. A (3)-as számmal jelölt szubjektív-romantikus, személyes megnyi-
latkozást tolmácsoló műmodell egyik legfontosabb ismérve, hogy itt az alkotó sze-
mélyes megnyilatkozása még dominánsabb szerephez jut. Ennek megfelelően a 
személyes üzenet kap nagyobb hangsúlyt; a mű nemcsak önmagának jele: elsődleges 
célja a szubjektív üzenet kivetítése, „…a művész individuális rendszerteremtésének 

                                                        
3 Hegyi: 186.o. 
4 Hegyi, 194.o. 
5 Hegyi: 195.o. 
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kísérlete” – határozza meg e műtípus funkcióját Hegyi Lóránd.6 E típus a valóság 
irányába éppoly zárt lehet, mint a klasszikus autonóm, jelentésköre azonban – éppen 
szubjektíve kialakított kódrendszere miatt – nyitott. E műtípus esetében a művészi 
szubjektum önhatalmúan teremti meg önnön kódrendszerét – vagy legalábbis önké-
nyesen módosítja az általános ikonikus kódok értelmét, illetve: az azokat hordozó 
elemek összefüggéseinek korábban objektíve szabályozott összefüggésrendszerét.7 

A németh-i műtipológiát Janáky István egy negyedik műtípussal egészítette ki, 
egy ún. tárgyi együttes, montázs-műtípussal. Ez egy cselekvés-orientált műtípus, 
melynek fő jellemzője nyitottsága mind a tárgyi világ irányában, mind a jelentéskör 
tekintetében.8  

A (4)-es számmal jelölt Janáky-féle meghatározás helyett – kísérletképpen – il-
lesszük be az új-médiát, mint műtípust, és próbáljuk meg e szerint tesztelni rendsze-
rünket. 

Lev Manovich Az avantgard mint szoftver c. tanulmányában az avantgárd moz-
galmak és a digitális technológián alapuló technikai és kulturális változások között 
kísérel meg párhuzamot vonni. E párhuzam alapjául az szolgál, hogy az 1920-as 
években – a kilencvenes évekhez hasonlóan – szintén az új médiumok (fotó, film) 
nagy szerepet játszottak az avantgárd mozgalmak, ezzel együtt egy új látásmód 
kialakulásában. Csakhogy amíg az avantgárd a húszas években a valóság reprezentá-
ciójának új módjait hozta el, addig az „új avantgárd” már nem azzal foglalkozik, 
hogy miképpen látjuk a világot, hanem „meta-média”-ként a régi médiát használja 
elsődleges alapanyagként.9 Ez megfelel annak, hogy e modell nyitott struktúrának 
tekinthető a tárgyi-természeti környezet irányában. Az új médiumok egyik legalap-
vetőbb tulajdonságából – azaz hogy digitálisan tároltak – fakad a kultúrát legmé-
lyebben befolyásoló hatása is. Az e technológiából származó következmények – 
vagyis hogy a képek, hangok, szövegek és adatok különálló egységekként kezelhető-
ek és szinte tetszőlegesen kombinálhatóak – a hatása, hogy a kultúra standardizáló-
dik és differenciálódik, szétaprózódik, kollázs-szerűvé válik, egyben felgyorsul, 
vizualizálódik és a kommunikáció alapegységei az aktusok és a kommunikátumok 
számszerűen megnövekszenek. Ez a megállapítás a struktúra „jelentéskörének” 
nyitott rendszer voltát támasztja alá. Ezek szerint sikerült volna elhelyeznünk az új-
médiát, mint műtípust egy funkcionális műtipológiába?  

 

Mielőtt rávágnák a válaszra az igent, egy pillanatra feltétlen meg kell itt állni! 
Egyrészt foglalkozni kell azzal, hogy a „jelentés szempontjából a nyitott/zárt” 

definíciós jegyek bizonyos értelemben inkonzisztensek. Mindenképpen szerencsés 
lenne, ha a modellben a „jelentéskör” helyett inkább olyan fogalmak állnának, mint 
a világkép, a Kunstwollen, az ethosz, vagy esetleg éppen a kommunikáció szemanti-
kai tere meghatározások. 

Másrészt a németh-i tipológiával kapcsolatban két további dolgot sem szabad 
szem elől tévesztenünk. Ahogyan Németh Lajos is többször figyelmeztet erre, e 
műtípusoknak a tiszta, modellszerű képletben történő megjelenése igen ritka, a való-
ságban ezek át-meg átfedik egymást 

                                                        
6 Hegyi: 197.o. 
7 Németh: 47.o. 
8 In: Művészet, 1977/8. 
9 Lev Manovich: The Language of New Media; www.manovich.net 
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Továbbá ahogyan az egyes műalkotásokat, akként azok interpretációit sem lehet 
kortól, kulturális-társadalmi helyzettől függetlenül megalkotni, mint ahogy az egyes 
műalkotások belső szerkezetének, immanenciájának vizsgálata során nem lehet 
eltekinteni kép és interpretáció viszonyától. A mű ezek szerint nem egyszerűen – 
Gombrich szavait kicsavarva – egy viszonyulási modell hű felépítése, hanem ezzel 
együtt a műalkotás státuszára vonatkozó narratíva. 

Gombrich megállapítása eredetileg így hangzik: „Az ábrázolás nem egyszerűen 
valamilyen vizuális benyomás hű emlékképe, hanem egy viszonyulási modell hű 
felépítése”.10 

Ezzel máris elérkeztünk a következő alapfogalmakhoz, az intencionalitás és a 
reprezentáció fogalmak együtteséhez. Ezt az együttállást kívánom az alábbiakban 
körüljárni. 

 

II. Gombrich az ábrázoló művészetek területén mutatott rá az intencionalitás prob-
lematikájára. Gombrich a műalkotásokban és az azok ikonografikus/ikonológiai 
elemzésében tettenérhető tudattartalmakat helyezi kutatása középpontjába: egyfelől 
a műalkotások kulturális-történeti kontextusát és az ebből kiolvasható alkotói szán-
dékot, másfelől az értelmezés – interpretáció (szöveg) kategóriáit. 

A reprezentáció fogalomköre kommunikációs vonatkozásban két irányból tűnik 
megfoghatónak: egyrészt adottak a Gombrich vizsgálódásai nyomán kiszélesedő 
művészetelméleti kutatások, melyek a műalkotásokra ráépülő, az azt felépítő narra-
tívákat mint intencionális funktorokat határozzák meg. Másrészt Searle szemantiká-
jából kiindulva a képek jellemezhetőek metaszemiotikai struktúraképződmények-
ként, ahol az egyes szimbólumok és szemiotikai rendszerek aktus karakterüket mu-
tatják. Az alábbiakban tehát a kérdés, hogy lehet-e közös síkra helyezni az 
„intencionális” és az „aktus” szerkezetét. 

A két alapattitűd (mármint Gombriché és Searlé) – jóllehet korpuszaikban jelen-
tősek az átfedések – igen csak távol áll egymástól. Gombrich tételeit vizsgálva az 
egyik első számú kérdés a „romlatlan szem” problematikája, azaz egy olyan 
ikonológiai problémakör, amely a műalkotásokat meghatározó formai és stiláris 
kérdéseket kulturális alapokra helyezi. A stílus – és ezáltal a műalkotás – referencia-
tartománya tehát túllép az alkotó absztrakcióján, ennek lényegi tulajdonságait 
Gombrich a reprezentáció helyettesítő, kiegészítő funkcióban keresi. Ezzel együtt 
Gombrich egy aktus-típusú reprezentáció-fogalmat definiál: 

„…a festő bízik arra való készségünkben, hogy olvasunk a kontextusban, s hogy 
vezetésével felidézzük magunkban a mi konceptuális képzetünket. …felidézi ben-
nünk a kívánt képzetet – természetesen csak akkor, ha együttműködünk a művész-
szel”.11  

Goodman – részben Gombrich nyomán – a képek, s általánosabban a reprezentá-
ció konstitutív-, konszenzus-jellegére hívja fel a figyelmet: „Mind az ábrázolás, 
mind pedig a leírás részt vesz a világ alakításában és jellemzésében; kölcsönösen 
hatnak egymásra, s összefüggésben vannak az észleléssel és a tudással” – jelenti ki 
Goodman. Ezzel együtt a megértés és az értelmezés központi kategóriává válik; 
utalásszerűen itt csak Panofsky háromlépcsős ikonográfiai megértés-modelljét emlí-
teném meg12, a megértés vezérfonalán továbblépve pedig egy hermeneutikai-

                                                        
10 Gombrich: Művészet és illúzió, 90.o. 
11 In Horányi: A Sokarcú kép, 24.o. 
12 Panofsky háromlépcsős megértés-modellje In Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, 272.o. 
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fenomenológiai aspektussal találkozhatunk13, nem beszélve mondjuk a habermasi 
pragmatikáról, amely a beszédaktus-elméletből jut el a kölcsönös megértés és az 
ideális beszédhelyzetek univerzális etikájáig.14 Remélhetőleg sikerült e pár mozza-
natban láthatóvá tenni a „konstitúció” és a „referenciális” intencionális karakterét.  

Egyébként Searle volt az, aki a beszédaktus modelljét a képek világára elsőként 
alkalmazta. Searle a képek intenzionalitását a képi reprezentáció gyakorlatának 
intencionalitása segítségével igyekszik megmagyarázni; szerinte a képi reprezentá-
ció hasonlóság és intencionalitás. Éles különbséget tesz a kép-mint-fizikai-tárgy és 
képek-mint-reprezentációk között: „a reprezentáció azon intenciókon alapszik, ame-
lyekkel a képeket-mint-fizikai-tárgyakat kezelik, vagy használják – jelenti ki. Searle 
elmélete leginkább ott vitatható, ahol a képek illokúciós szerkezetét a beszédaktusok 
mintájára vázolja fel. A mondatokhoz hasonlóan a képi reprezentáció – (1) tárgya-
kat-helyzeteket leíró, (2) univerzális kvantor (típus) jellegű (3) fiktív mondatokhoz 
és narrációkhoz hasonló (4) felszólító, utasító, illokutív (5) tagadó, negatív-felszólító 
– leggyakoribb formáit különbözteti meg. Továbbiak még a beszédaktusok analógiá-
jára: expresszív, elkötelező képek; konnektív-konjuktív/ ok-okozati képtípusok; 
hipotetikus képek. 

A jelentés képelmélete – Searle szavaival – feltételezi, hogy már világosan lát-
juk, hogy hogyan reprezentálják a képek a valóságot. Azonban a képek reprezentáló 
jellege magyarázatra szorul: a képek nem magyarázhatják meg a jelentést, mivel a 
képeknek nincs önmagukban jelentése. "Amikor a képekhez hozzáadjuk a jelentést 
(reprezentációt), pontosan azt adjuk hozzá, ami az illokucionaritás. A képek nem 
magyarázatai az illokucionaritásnak."15  

Tekintsünk most át néhány, az új médiára vonatkoztatható, vizsgálatunk szem-
pontjából releváns megállapítást  

 

1. különböző szinteken elkülönülő reprezentá-
ció (fraktál szerkezet): a különböző média-
elemek (képek, hangok alakzatok) különálló 
minták gyűjteményeként jelenítődnek meg, egy 
magasabb szinten létrehozott objektum eseté-
ben az alkotóelemek megőrzik identitásukat.  

3. az 1-2. alapelv lehetővé teszi, hogy 
bizonyos, a média konstitúciójával kap-
csolatos műveleteket automatizáljanak, 
kiküszöbölve az emberi beavatkozásokat a 
kreatív folyamat egyes részeinél. 

2. numerikus reprezentációs forma és ennek a 
következményei: ez azt jelenti, hogy a média-
termék egységes és szabványosított adatszer-
kezetéből fakadóan formálisan (matematikai-
lag) leírhatóvá válik, ezáltal adott az algorit-
musos konstitúció lehetősége. 

4. variabilitás: az 1-2. alapelvből követke-
zik, és arra utal, hogy az új média objek-
tumok nem rögzítettek és állandóak, ha-
nem különböző verziókban léteznek. A 
digitálisan tárolt média-elemek számos 
szekvenciába illeszthetők össze, ill. testre 
szabhatóak. 

Az új média 4 jellemzője 

                                                        
13 A tradíció, a történetiség, a múlt és jelen közti közvetítés a gadameri értelemben vett előzetes megér-

tés, melynek célja a dologban való egyetértés. A megértés: egyetértés, amely folyamat nyelvi jellegű; 
„a nyelv az a közeg, amelyben a partnerek kölcsönös megértetése és a dologról való egyetértés vég-
bemegy” – jelenti ki Gadamer (Gadamer: Igazság és módszer, 269.o.). 

14 Habermas univerzális pragmatikájának, kommunikációelméletének elsősorban az a feladata, hogy 
“azonosítsa és utólag megkonstruálja a lehetséges kölcsönös megértés univerzális feltételeit.“ Ez egy 
rekonstruktív tudomány, amely köznapi, nem-megkérdőjelezett háttértudásunk (előfeltevéseink) 
szerkezetét vizsgálja, azaz egy know-how jellegű nem tudatos tudás feltárásán fáradozik. Explicitté 
teszi elmélet előtti ismereteinket, azonban nem feladata ezen felszínre hozott tudás (know-what) 
falszifikálása. 

15 (In Horányi: A sokarcú kép) 
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1. az új média egyik jellemzője a különböző szinteken elkülönülő reprezentáció 
(fraktál szerkezet): a különböző média-elemek (képek, hangok alakzatok) különálló 
minták gyűjteményeként jelenítődnek meg, egy magasabb szinten létrehozott objek-
tum esetében az alkotóelemek megőrzik identitásukat.  

2. numerikus reprezentációs forma és ennek a következményei: ez azt jelenti, 
hogy a médiatermék egységes és szabványosított adatszerkezetéből fakadóan formá-
lisan (matematikailag) leírhatóvá válik, ezáltal adott az algoritmusos konstitúció 
lehetősége. 

3. az 1-2. alapelv lehetővé teszi, hogy bizonyos, a média konstitúciójával kap-
csolatos műveleteket automatizáljanak, kiküszöbölve az emberi beavatkozásokat a 
kreatív folyamat egyes részeinél. 

4. variabilitás: szintén az 1-2. alapelvből következik, és arra utal, hogy az új 
média objektumok – ellentétben a hagyományos média alkotásaival, nem rögzítettek 
és állandóak, hanem különböző verziókban léteznek. A digitálisan tárolt média-
elemek számos szekvenciába illeszthetők össze, ill. testre szabhatóak.16 

 

III. Fenti összképet még árnyaltabbá teszi az, ha e megállapításokat összevetjük a 
látás és a percepció antropológiai-kognitív felfogásával. Ezt szemlélteti a következő 
táblázat. E szerint az új médiát mint látásmodellt feltételezem. Ebben az összehason-
lításban jól láthatóak a modell-szerinti párhuzamok: 

 

Aktív látás elmélet Új média 
A látás nem puszta leképezése (visszatükrözé-
se) a fizikai valóság egy szegmensének Matematizált rendszerelemek és struktúrák 

Az emlékezet alapján az ember konstans 
képekkel rendelkezik  A rendszer beazonosítható elemekkel bír 

Az agy a különböző információkból állítja 
össze a képet Variabilitás (lásd fentebb) 

A látópálya részei feldolgozási szintekre 
oszthatók, az információk különböző pálya-
rendszeren haladva kerülnek feldolgozásra 

Automatizáltság, 
algoritmikus manipuláció 

Az új-média mint látásmodell 
 

Az aktív látásmodell egyes karaktereinek és az új média konstitutív-felfogású 
megközelítésének összevetése (első megközelítés). E látásmodellnek, a kultúra vizu-
alizációjának és az emberi érzékelésre, megismerésre vonatkozó legközvetlenebb, 
legszembeötlőbb példája a monitor-képernyők növekvő mértékű használata. A kép-
ernyő már nem pusztán a tömegmédia reproduktív eszköze, hanem az adatkommuni-
káció, és a telekommunikáció meghatározó interfésze. Más vélemények szerint az 
új-média legalapvetőbb tulajdonságából – azaz hogy digitálisan tároltak – fakad a 
kultúrát legmélyebben befolyásoló hatásuk. Az e technológiából származó követ-
kezmények – vagyis hogy a képek, hangok, szövegek és adatok különálló egységek-
ként kezelhetőek és szinte tetszőlegesen kombinálhatóak – az a következménye, 
hogy a kultúra standardizálódik és differenciálódik, szétaprózódik, kollázs-szerűvé 
válik, egyben felgyorsul, vizualizálódik, a kommunikáció alapegységei pedig – az 
aktusok és a kommunikátumok – mennyiségileg megnövekszenek. 

 

A digitalizáció elsődlegesen az adat rögzítése, tárolása és feldolgozásának, keze-
lésének folyamatában hozott újszerű eljárásokat. A hagyományos képi megfogalma-

                                                        
16 Lev Manovich: The Language of New Media; www.manovich.net 
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zások – építészet, szobrászat, festészet, formatervezés – perspektivikus kifejezés-
módok; a sík/tér dimenzióihoz a fotó, illetve a mozgóképi ábrázolás csatolta az idő 
lineáris értelmezését. A digitális technológia eredményeképpen a szerkeszté-
si/alkotói, és nem utolsó sorban a befogadói folyamatok immár teljességgel reverzi-
bilissé váltak, ezek egy-egy lépése, szakasza bármikor megismételhető, reprodukál-
ható. Ez egy olyan viszonyt jelent a képi megfogalmazások szintaxisában, ahol ezek 
meg is jelennek a jelentésszerkezeti szintek között. A képi megformáltságra jellemző 
formai tulajdonságok, esztétikai és technológiai minőségek, valamint az egyes mun-
kafázisok egy olyan, az alkotó-alkotásra visszautaló szándékot közvetítenek, amely-
ben a kulturálisan értelmezhető üzenet-együttes mellett – macluhani sarkítással – a 
médium is elsődleges jelentéstöltettel rendelkezik. A digitális kultúrára jellemző 
képi utalások, az egyes filterek-effektek, szerkesztési, vágási lelemények alkalmazá-
sa önmagukban is határozott állásfoglalást, világszemléletet jelenítenek meg, ahol a 
kép magán viseli az alkotási eljárás kézjegyét. 

A „probléma” tehát és leginkább onnan gyökereztethető, hogy az új médiumok 
technikailag generált nyelvezetet örököltek. A digitális képi technológiák által létre-
hozott képek vagy egy korábbi képalkotási eljárás újrakódolásai – ilyen a DV, a 
kompjúter-animáció –, vagy egy teljesen új képi forma megjelenítői: Virtual Reality, 
fraktál. A programnyelvek és szoftverek ennek analógiájára két típusúak: adott, 
létező képet „bedigitalizálva” nyitottá teszik a bárminemű további eseménysor szá-
mára, illetve algoritmusok által generált képek. E két alapvetően eltérő képtípus 
között számos „öszvér”- képtípust is kifejlesztettek. Az alapvető digitális képtípusok 
megjelenésében a már fent említett szoftver, és a hardveres környezet a meghatáro-
zó. A felhasználói környezet és a felhasználás célja befolyásolja a képek tömörítési 
kódját, méretét, típusát: a különbözőség oka sok esetben például a képek számítógé-
pes, hálózati, nyomdai, interaktív, mozgóképes, animációs etc. felhasználásától függ. 
A kódolási eljárások sokszínűsége, valamint az egyes eltérő szoftverek, program-
nyelvek közötti különbség és az azok közötti átjárhatóság az alkotói variabilitás 
motorja. Ugyanakkor feltétlen meg kell említeni, hogy a digitális képi technológiák 
teszik lehetővé először, hogy a különböző természetes és ember alkotta képi élmé-
nyek összemérhetővé váljanak. A természetes fény, a színek, árnyékok térmértékek 
mérhetővé, matematizálhatóvá válása és e számszerűség vizualizációja nyitott utat 
teljesen új képtípusok irányába. 

Az analóg/lineáris képi megformálás (film, videó) a szerkesztés során egy előre 
elgondolt időstruktúra alapján épül fel. Az egyes egységek, snittek egymás után, 
szinte végleges formában épülnek egymásra. Ez a felelősségteljes gondolkodás a 
digitális technológiában – az „editálás” folyamata – egy bármikor visszavonható 
parancs-sorba épül. Az új képformák ennyiben egyrészt „a nyelv” (szöveg, film, 
stb.) egyfajta klónjainak is tekinthetőek, amennyiben annak strukturális, formai 
felépítettségét követik (ezen formanyelvek megújítására „törekszik”). Másrészt a 
média elemek egy olyan új multimediális kommunikációs teret alkotnak, amely 
magába olvasztja a szöveges és képi kommunikátumok egyenrangú alkalmazását. A 
szöveges és képi mondanivalók kölcsönös megerősítése, valamint az egymásra vo-
natkozó hivatkozások további potenciálokat csatolnak a kifejezés objektivációjához, 
amelynek teleológiája, hogy a megértés során az ágens pontosabban definiált köze-
get teremthessen mondandója számára. Az egyszerre megjelenő, médiumukban 
eltérő (pl.: kép és szöveg), ám ekvivalens kifejezések nem a redundancia fellépését 
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okozzák, hanem sokkal inkább kerül sor az üzenet rögzülésének elmélyülésére, 
valamint a definíció/kijelentés többsíkú meghatározására. 

 

A digitális technológia digitális valóságot is létrehozott. A virtuális világok 
számok formájában megjeleníthetőek, az ezekben zajló interakciók számszerűsíthe-
tők, az ábrázolás során létrejövő valóságeffektusok mennyiségileg meghatározható-
ak.17 A virtuális világot nem lehet csupán kívülről szemlélni, át kell lépni a – sem-
miképpen sem pusztán szimbolikus – küszöbön, azaz szükséges belépni egy másfaj-
ta, technikai világ birodalmába. Ez egy aperspektivikus, a perspektívától, a tér 
hagyományos értelmezésétől megfosztott tér. A létező társadalmi, politikai és jogi 
hatalmi struktúrák eltűnnek, hogy a átadják helyüket az autonóm egyén és a szoftver 
közötti interakciónak.18 

Flusser szerint tk. éppen ezeknek köszönhető a képek technikai-tudományos-
(kommercionális) „újrafelfedezése”. A képek kinőve az elmúlt évszázadokban kiala-
kult ábrázoló, illusztráló szerepükből új kapcsolódási viszonyt jelentenek modell és 
valóság között. A képek struktúrájukból eredően sokkalta erőteljesebb információ-
hordozók, mint a szövegek, szinkronban kínálják az információt, és a tekintet, amely 
a képen végigpásztáz, egy olyan üzenetet diakronizál, amely már készen van, ott 
van, szemben a szövegekkel, melyek viszont diakronikus információkat hordoznak, 
és a szemnek kell az üzenetet szinkronizálnia. Az analfabéta környezethez hasonlóan 
újfent a képek töltik be a nyilvános közvetítők szerepét, amelyek révén informáci-
ókhoz juthatunk.19  

A kép és a vizuális információ mint jelenség és mint vizuális élmény egy olyan 
érzeti/emocionális szinten válik a befogadó sajátjává, amely szint saját világképének 
elsődleges vonatkoztatási keretét jelenti. Az ebbe épülő kulturális minták, sémák és 
szignálok alakítják ki a vizuális kultúra alapvető sztenderdjeit. Ekként a kultúra, a 
kommunikáció és az információáramlás viszonyrendszerében is alapvető változások 
zajlottak le. Korunk technológiai-kommunikációs kultúrája (kulturális technológiája) 
bevonja a hagyományos mozzanatokat (perspektíva, könyv szerkezete) az informati-
kai szerkezet jelkombinatorikájába, átírja, átalakítja őket. Egyúttal az idézhetőség 
esélyeit javítja: idézhetővé teszi a hagyomány rezdüléseit. A lokális diskurzusok 
megszaporodásának kedvez továbbá, hogy ugyanazok a médiumok, amelyek lehető-
vé teszik a kulturális különbözőséget és kialakítják a globális kommunikációs szab-
ványokat, kiválóan alkalmasak a független, kisebbségi használatra is. 

Ez a vizuális interfész kiteljesedésének a folyamata. 
„A modern művészek nem csak a modern ipari formatervezés utilitarista esztéti-

kájának voltak az úttörői, vagy a modern reklám és a politikai propaganda techniká-
inak, hanem a látás posztmodern műszaki tudományának. Az emberit és gépit integ-
rálták egy human-machine rendszerbe az emberi látásnak a gépivel történő helyette-
sítése során.”20 

                                                        
17 Lev Manovich: Digitális valóság, In Buldózer, Médiaelméleti antológia, Bp., Media Research Alapít-

vány, 1997. 
18 Richard Barbrook – Andy Cameron: A kaliforniai ideológia, In: Buldózer, Médiaelméleti antológia, 

Bp., Media Research Alapítvány, 1997. 
19 A lineáris írást – például a latin ábécét és az arab számokat – a képek és az általuk képviselt mágikus-

mitikus, körszerű gondolkozás "ellenében" találták fel. A szövegek és a tradicionális képek most 
ugyanúgy védekeznek az új kóddal szemben, mint annak idején a legutolsó átmeneti képformák, a 
piktogramok. 

20 ISEA (International Symposium on Electronic Art), Helsinki, 1994. 
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Azok a vizuális kísérletek és felfedezések, amelyek a romantikát, az impresszio-
nizmust és technológiai értelemben legfőképp az avantgárdot oly merészen jellem-
zik, nagymértékben segítették hozzá a informatikusokat matematikailag algoritmi-
zálható alkalmazások kifejlesztéséhez. Elég ha csak a Photoshop egyes filtereire (pl. 
blur, texturák), vagy éppen a vektor-alapú, grafikus térstruktúrákra gondolunk. 

A bennünket körülölelő kommunikatív állapot folyamatos változáson megy ke-
resztül, a kommunikáció, az információt hordozó közeg, az információtárolás, vala-
mint az információáramoltatás technikáiban. Az információ szerkezete ezek szerint a 
társadalom szerkezetével együtt alakul. Az információ nem csupán szimbolikus, de 
valós hatalmi, gazdasági tényezővé vált. Alapvető jelentőségű az információ kódolá-
sának és ellenőrzésének a kérdése, hiszen az információhoz való hozzáférés jelenti a 
részvétel lehetőségét a fentiek szerint taglalt kultúrában. 

A társadalom struktúrájában bekövetkezett változások ugyanakkor együtt jártak 
az információ közegét befolyásoló változásokkal: a technikai imperatívuszok, az 
alkalmazásra kerülő szimbólumok és szimbólumrendszerek multimediális jellege 
jellemzi kézzelfoghatóan, milyen irányt vett a társadalmi kommunikációban való 
részvétel. 

Remélem, sikerült legalább részben elérnem a szöveg elején felvillantott célo-
kat, jóllehet jelen írást inkább szántam egyfajta vitaindító gondolatsornak, amely 
szándékaim szerint kettős eredménnyel kecsegtet. Egyfelől hozzásegíthet egy vizuá-
lis módszertan megalkotásához, másfelől és szándékaim szerint ennek a módszertan-
nak a segítségével nyílik lehetőség az új-média jelenségkörének társadalmi desifrí-
rozására. 
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