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Kozma Éva

Kapu a 
médiaművészeti 
archívumokhoz 

A C3 és a GAMA1

• Annak ellenére, hogy ma már az új, technikai médiumokat használó média-
művészeti alkotások a kortárs művészet egy igen jelentős szeletét fedik le,  
a létező médiaművészeti archívumok még a terület közvetlen szereplői szá-
mára is csak igen körülményesen férhetők hozzá. A digitalizációnak és a szé-
lessávú internet elterjedésének köszönhetően ugyan sok forrás már online is 
elérhető, azonban csak többlépcsős keresés és kutatás révén juthatunk el ada-
tokig, a kapcsolódó képanyagig vagy épp mozgóképig, legtöbb esetben külön-
böző forrásokból gyűjtve össze azokat. A probléma elsősorban a források szét-
szórtságának és az intézményenként igencsak eltérő metaadat-struktúra és 
szókincshasználatnak tulajdonítható, illetve egy egységes, közös webes felület 
hiányának, ami harmonizálná az archívumok sokszínűségét, ugyanakkor tisz-
teletben tartva a művenként változó szellemi tulajdon védelmére vonatkozó 
jogokat. Ezidáig nem volt olyan közös platform, mely az archívumok számára 
lehetővé teszi a digitalizált tartalmak együttes online bemutatását és hozzá-
férését. Az elmúlt év végén zárult GAMA elnevezésű, kétéves nemzetközi pro-
jekt ezt az űrt kívánja betölteni. 12 európai ország 19 intézménye — archívumok, 
forgalmazók, médiaművészeti központok és kutatóintézetek, egyetemek és 
két magánvállalkozás alkotta konzorcium — az Európai Közösség eContentplus 
programjának támogatásával hozta létre a GAMA webportált, amely első kör-
ben nyolc európai médiaművészeti adatbázist egyesít, elérhetővé és kereshe-
tővé téve azokat egyetlen közös, online webes felületen.
A GAMA konzorcium legfőbb erőssége a szaktudás sokféleségében, a techni-
kai, akadémiai, archivátori tapasztalatokban rejlett, melyhez különleges hoz-
záadott értéknek számít a nemzeti sokszínűség. A munkafolyamat első lépé-
seként az archívumok adatbázis-struktúráinak technikai és tartalmi elemzése, 
a tárolt metaadatok és a művek jellegzetességeinek feltérképezése történt 
meg, melynek alapján elkészülhetett a GAMA adatbázis. Nagyon hamar vilá-
gossá vált ugyanis, hogy a létező metaadat-struktúra modellek — mint pél-
dául az Europeana2 — nem képesek lefedni a GAMA archívumok igényeit. 
A nyolc médiaművészeti archívum (köztük videóforgalmazók, médiaművészeti 
központok, fesztiválok) más-más prioritások szerint építették fel saját rend-
szereiket, amelyek igencsak különböznek egymástól, ezért egy új, egyesített 
metaadat-sémát kellett kidolgozni, és ebben rejlik valójában a GAMA különle-
gessége: egy egyedülálló struktúra jött létre, kifejezetten a médiaművészet 
számára.
Ugyancsak a sokszínűség jellemezte az archívumok anyagait leíró szókész-
leteket (műfaj, kulcsszó, stb.). Az adatbázis-struktúrához hasonlóan egyet-
len GAMA listában kellett egyesíteni a műfaji besorolásokat is, mely végül 
lefedi mind a nyolc archívumot. Ennek kidolgozásakor szem előtt kellett tar-
tani azt, hogy néhány archívum nagyon korlátozott listával rendelkezik, mint 
például „videó”, „film”, „installáció”, stb., míg mások akár nyolc különböző 
alműfajban definiálják csak az installáció műtípust, így köztes megoldásként 
egy 38 műfajból álló lista született meg. Ehhez kapcsolódóan készült a GAMA 
glosszárium, vagyis fogalmi gyűjtemény, amely pár mondatban, egyenként 
definiálja a műfajok jelentését, segítve az értelmezést és a keresést. A GAMA 
kulcsszólista kiindulópontját két GAMA archívum már kidolgozott listája 
jelentette, majd további fontos, létező listák (mint például a Daniel Langlois 

1  Gateway to Archives of Media Art, az európai médiaművészeti gyűjtemények 
portálja, lásd: http://www.gama-gateway.eu/
2  http://www.europeana.eu/

Foundationé3) felhasználásával készült el a több mint 500 szóból álló GAMA 
kulcsszólista, lefedve ezzel tartalmi szempontból az archívumok anyagait.  
A lista már önmagában is egyedülálló, mivel a létező tezauruszok és fogalomköri 
szótárak vagy kifejezetten egy gyűjtemény számára készültek (mint pl. a rot-
terdami V2_4 archívum fogalomköri szótára), vagy egy szélesebb témakörben 
(Art & Architecture Thesaurus5), míg a GAMA lista célzottan a médiaművészet 
területét kívánja lefedni. 
A GAMA szókészlet közvetlenül szolgálja a keresési funkciót: ez az oldal leg-
fontosabb rendeltetése. A részletes kereső mű–esemény–forrás tagolása a 
kezdeti metaadat-elemzésen alapszik, mely meghatározó eleme az adatbá-
zis- struktúrának, majd a műfajlistának, így a részletes keresésnek is. Ezen túl 
a GAMA adatbázis kereshető szerző, cím, évszám (intervallum), archívum sze-
rint, vagy a GAMA szókészlet (műfaj, kulcsszavak) alapján, illetve kezdemé-
nyezhetünk egyszerűen szabad szavas keresést is. A találati oldalon egy ren-
dezhető listában találjuk a címet, szerzőt, műfajt, évszámot és az archívumot, 
illetve már itt, egy klikkeléssel hozzáférhetünk a videókhoz. Továbblépve, az 
egyes tételekhez tartozó részletes találati oldalon találjuk a mű leírását, készí-
tési idejét, kapcsolódó személyeket és életrajzaikat, továbbá böngészhetünk 
a további, a műhöz tartozó információk között, illetve lejátszhatjuk a mozgó-
képet és elérhetjük az abból kinyert képkockákat. Ugyanitt egy tetszőleges 
képkockára klikkelve kezdeményezhetünk egy kép alapú (vizuálisan hasonló 
művekre történő) keresést, vagy egy újabb, az adott műhöz kapcsolódó kere-
sést indíthatunk. Az automatikus beszédfelismerő lehetővé teszi a keresést 
a videók hangcsatornájában, a karakterfelismerő pedig a videók feliratait ele-
mezve kínál további, a keresésünkhöz kapcsolódó találatokat. A nevek bön-
gészésekor egy ABC-sorrendbe rendezett névlistát találunk, ahol harmoni-
zált nevek között kereshetünk, böngészhetünk. (Az archívumok előzetesen 
egy speciálisan erre a célra kifejlesztett webes interfész segítségével vetet-
ték össze az ismétlődő, azaz a különböző archívumokban többször is előfor-
duló neveket, elkerülve ezzel azt, hogy egy adott személy neve, pl. ékezetbeli 
különbségek miatt többször is, akár különböző életrajzokkal szerepeljen.)
Az oldalon több szöveges forrás is elérhető, amelyek egyrészt kontextualizálják 
a GAMA archívumokat, vagy bemutatják egy adott ország médiaművészeti 
eseményeinek egy szeletét, de olvashatunk akár olyan átfogó tanulmányokat 
is, mint Tom Sherman A videóművészet kilenc élete6 című előadásának átira-
tát a videóművészet aktualitásáról negyven éves története fényében. A tervek 
szerint a jövőben ezek a szöveges források folyamatosan bővülnek majd, csak-
úgy, mint a Média Wikiben elérhető archívum-kalauz szövegek, amelyek a 
tárlatvezetésekhez hasonlóan elkalauzolják a felhasználót egy adott témában, 
válogatva a GAMA archívumokból, egyidejűleg érintve több alkotást. Ugyan-
itt a felhasználó előzetes regisztráció ellenében lehetőséget kaphat a hozzá-
szóláshoz, saját bejegyzések készítéséhez vagy akár saját lejátszási listát is 
összeállíthat. A GAMA Média Wiki a közismert Wikipédiához hasonlóan műkö-
dik, a Wikipédia szoftverét használja, csak néhány új funkcióval egészült ki, 
mint például a videó beágyazásának lehetősége vagy a metaadatok közvetlen 
a lekérdezése a GAMA adatbázisból. 

3  http://www.fondation-langlois.org/
4  http://www.v2.nl/
5  http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
6  The Nine Lives of Video Art, elhangzott a Video Vortex — Responses to YouTube 
konferencián, Amszterdam, 2008. január 18.
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A portál a 2009-es Ars Electronica fesztiválon debütált, ahol a kiállítás része-
ként az archívumok egy közös vetítés formájában mutattak be néhány kiemel-
kedő példát a gyűjteményeikből. A GAMA az Ars Electronicán7 program része-
ként a GAMA konzorcium egy workshop formájában párbeszédet kezdemé-
nyezett az archiválás témakörében, ahol a meghívott előadók a gyűjtemények 
jövőbeli perspektívájáról, a médiaművészet dokumentálásának újszerű straté-
giáiról szólaltak fel. A kétéves együttműködés végén a GAMA konzorcium lét-
rehozta a GAMA egyesületet, amely ellátja a jövőben az egykori konzorcium 
feladatait. Az egyesülethez mind intézmények, mind pedig természetes sze-
mélyek számára nyitott a csatlakozási lehetőség. Az egyesület célja a további 
felhasználói alkalmazások fejlesztése és a médiaművészeti archívumok háló-
zatának kiterjesztése. Már a projekt futamideje alatt számos archívum jelezte 
a GAMA-hoz való csatlakozási szándékát, s mára néhány archívummal az 
együttműködés konkrét formát is öltött. Jelenleg a GAMA oldalon több mint 
17 ezer mű érhető el, az eseményekkel és más forrásanyagokkal együtt pedig 
összesen közel 22 ezer tétel. A „kapu” remélhetőleg rövid időn belül Európa 
központi online médiaművészeti interfészévé és kereső portáljává válik. 
A projektben Magyarországot a C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Ala-
pítvány képviselte. A két év során aktívan részt vett a tartalmi alapú kérdések-
hez kötődő munkában, a GAMA egyesületben pedig az öt fős kuratórium egyik 
tagjaként tevékenykedik majd tovább. A C³ mint tartalomszolgáltató egy fon-
tos kelet-európai szeletet képvisel a GAMA adatbázisban. A projekt futamideje 
alatt megújult C³ adatbázis egyesíti a C³ videóarchívum és a médiaművészeti 
gyűjtemény jelentős részét, azon túl pedig magába foglalja a közel tizenöt 
éves működés alatt megvalósított projektek és események dokumentációit is. 
Ebből a GAMA adatbázissal több, mint 650 tétel vált elérhetővé a GAMA felü-
leten, aminek közel a feléhez online megtekinthető videóanyag is tartozik. 

A GAMA a budapesti C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítványon 
kívül az alábbi intézmények archívumait kapcsolja össze: 

ARGOS centre for art & media, Belgium 
1989-en alakult, brüsszeli médiaművészeti központ, amely kezdetektől  
a művészet és a médiumok kapcsolatát vizsgálja. Kiállítások, vetítések, 
előadások szervezése mellett az utóbbi években aktív szerepet játszik a 
médiaművészet archiválásának, megőrzésének a területén is. Nemzetközi 
szinten forgalmaz szerzői filmeket, videóműveket és multimédiás instal-
lációkat. Archívuma közel 4000 audiovizuális művet, 3500 könyvet, 1000 
művészeti folyóiratot és 500 fesztivál katalógust foglal magába. 

Ars Electronica, Ausztria  
(képviselője a GAMA konzorciumban a Ludwig Boltzmann Institut Media. 
Art. Research.)
1979-es megalakulása óta az Ars Electronica fesztivál a digitális művészetek 
és a média kultúra nemzetközileg ismert, egyedülálló platformja. Tevékeny-
sége négy részre tagolható: az évente Linzben megrendezett Ars Electronica 

7  GAMA@Ars Electronica http://www.aec.at/humannature/category/conferences

fesztivál; az Ars Electronica Prix, amely az adott fesztivál legkiemelkedőbb 
alkotásait és projektjeit díjazza; az Ars Electronica Center, egy oktatói fel-
adatokat magára vállaló múzeum; és végül a Futurelab, egy médiaművészeti 
projektek megvalósításáért létrehozott laboratórium. A világ egyik legna-
gyobb médiaművészeti archívumát mondhatja magáénak, ahol harminc év 
anyaga található: médiaművészeti alkotások, a fesztiválok és a megvalósí-
tott projektek, események dokumentációi, katalógusok, életrajzok, stb. 

Filmform Foundation, Svédország 
Az 1950-ben alapított Filmform a legrégebbi svéd kísérleti film és videó- 
forgalmazó, csak a forgalmazásban lévő filmek listája több mint 600 tételből 
áll. Gyűjteményében egyaránt találunk 1924-ben készült műveket és kortárs 
alkotásokat is, elsősorban svéd, illetve más skandináv művészektől. Gyakran 
tevékenykedik múzeumok, galériák, egyetemek és fesztiválok felkért tanács-
adójaként is. 

Heure Exquise! International centre for video arts, Franciaország 
1975-ös megalakulásával a legrégebbi francia videóforgalmazó. Forgalmazási 
gyűjteménye folyamatosan frissül, anyagait gyakran saját szervezésű nyil-
vános vetítéseken mutatja be. A Heure Exquise! forgalmazza a Louvre és a 
Musée d’ Orsay audiovizuális gyűjteményét is. A teljes gyűjtemény több mint 
4000 tételből áll, és a helyben működő dokumentációs és kutatási központban 
férhető hozzá. 

Les Instants Vidéo Numériques et Poétiques, Franciaország
1988 óta évente megrendezett videó és médiaművészeti fesztivál, 
marseilles-i központtal. A rendszerint három hónapos fesztivál futamideje 
alatt külső helyszíneken, általában évente 6 ország 15 városában szervez 
nemzetközi vetítéseket, workshopokat, konferenciákat. A fesztivál online 
archívumában több mint 1900 művész 3000 műve érhető el. Nem csupán 
egy egyszerű katalógus, inkább egy nyitott virtuális tér, mely magában 
hordozza a felhasználó számára a közvetlen kapcsolat lehetőségét a művé-
szekkel. 

Netherlands Media Art Institute / Montevideo, Hollandia
A Netherlands Media Art Institute bemutatja, támogatja, kutatja és forgal-
mazza a médiaművészetet. Lenyűgöző, terjedelmes videó- és médiaművé-
szeti gyűjteménye a 70-es évektől napjainkig terjedő időszakot öleli fel.  
A forgalmazási gyűjteménye több mint 2000 műből áll, köztük hazai és nem-
zetközi rangos művészek korai, kísérleti jellegű alkotásai, illetve fiatal tehet-
ségek friss munkái egyaránt. A saját gyűjteménye mellett a Netherlands 
Media Art Institute hozzáférést biztosít (videó formájában és papíron) más 
holland videóművészeti archívumokhoz, a saját szervezésű eseményeikhez 
kapcsolódó dokumentációs gyűjteménye több mint 1000 videófelvételből 
áll. A médiaművészet megőrzés területén való tevékenységük kiemelkedően 
professzionális. 

SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts, Szlovénia 
Ma már független, non-profit intézményként működő, egykori Soros központ. 
A DIVA Station projekt kezdeményezője, melynek célja a szlovén audiovizuális 
hagyaték megőrzése és bemutatása mind elméleti, mind pedig gyakorlati szin-
ten. A DIVA Station valójában utódja egy korábbi, 1994 és 1999 között meg-
valósított dokumentációs, archiválási és kutatási projektnek, amely a szlovén 
videóművészet harmincéves múltját dolgozta fel. A mai DIVA (Digital Video 
Archive) archívum több mint 1000 művet és dokumentációt tartalmaz és folya-
matosan bővül, a továbbiakban is kiemelt hangsúlyt fektetve a szlovén művé-
szekre és művekre. 

A GAMA konzorcium további partnerei

Akademie der Bildenden Künste Wien, Ausztria
Akademia Górniczo-Hutnicza, Lengyelország
ATOS Origin S.A.E., Spanyolország
Center for Computing and Information Technologies, Universität Bremen, 
Németország
CIANT International Centre for Art and New Technologies, Csehország
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Németország
Hochschule für Künste Bremen, Németország
Hogeschoolvoor de Kunsten Utrecht, Hollandia
IN2 Search Interfaces Development Ltd., Németország
Universitat de Barcelona — Laboratori de Mitjans Interactius, Spanyolország

www.aec.at


