
 1 

Ioan Pop: 

„A festészet a hi-tech kontextusban – Anyag és információ” 

című DLA értekezés szinopszisa 

2004. 
 

Mielőtt a festészetről beszélnék, el kell gondolkodnom azon, milyen viszony 

tételezhető saját tudatom és a világ között. Hogy festőként meghatározhassam magam, meg 

kell találnom a festészet helyét. Ám mind a világ megértése, mind a festészet helyének-

fontosságának feltérképezése akadályokba ütközik. A felvételin bemutatott témavázlatban 

„előszóként” elmondtam, hogy „rákérdezésekkel teli utat követek”. A kérdések akkor 

jelentkeztek, mikor megpróbáltam különböző új horizontokat nyitni önmagam számára: 

festői házikót álmodtam meg paradicsomi tájban, műanyag ablakos ház repedt falát, egy 

szobát, bazsalikommal és szentképpel az internetre kapcsolt számítógép fölött.  

A kérdések válaszra vártak. Egyaránt vonatkoztak létezésre, festészet és új média 

közötti viszonyra, önmagamra. (Nem jelentéktelen) útkereséseimnél viszont jóval erősebbek 

a világ valós kihívásai, melyeket fel is használtam az Érvelésben: „a véges kultúrtörténet és a 

globális jellegű törekvés, a komplementáris kommunikáció (brainstorming/feed-back) asszi-

milálásának kontextusában, a látvány iparrá válásával egyidejűleg tanúi lehetünk annak, 

hogy a festészet műfaja egyre inkább valamiféle elszigetelt őskori leletnek tűnik…” 

Kiindulópontjaimat már a kezdet kezdetétől feszültség jellemezte, bárhol lettek 

légyen a valóság, a kultúra és a művészetek terén szétszórva. 

A festészet és az új médiumok közti viszony csak akkor tanulmányozható, ha már 

rögzítettük az interaktív jelzések összességét és az interaktívvá válás módozatait is. Minden 

új művészi magatartás és műfaj között  a hi-tech szegmens a legjelentősebb. Ez arra hivatott 

(de egyszersmind abból is eredeztethető), hogy a high-technology valóságát tükrözze 

(tükrözi). A későbbi tények pedig mintegy ránk kényszerítik a globalizmust. 

A high-technology-szülte globalizmus és a festészet közötti távolság bemérhetetlen. 

Csak akkor érzékeltethető, ha a nagyon fontos és az elhanyagolható közötti távolságra 

gondolunk. Úgy találom viszont, hogy a két szélsőség közti kapcsolatot az a végső csapás 

eredményezte, amit a high technology mért a festészetre – innen a feltevés, hogy a festészet 

valójában már halott, de legalábbis teljesen elveszítette jelentőségét a világban és az emberek 

életében.  Miután a festészet saját kritériumaiba és eszközeibe fulladva teljesen 

elszigetelődött és emiatt halódni kezdett, miután támasza, az esztétikum, a művészet új 

elméleteivel szemben már életképtelennek bizonyult, a festészet végképp el fogja veszíteni a 

mérkőzést az elektronikus médiával és a hi-tech-kel szemben. A festészet „meghalt”, vagy 

legalábbis elveszítette jelentőségét, és bár ez tudományosan szépen magyarázható, mégis 

hatással van  sorsomra és egyéni érzékenységemre egyaránt. 

A problémarendszer és az érvek, melyek nyomvonalán felépítettem a disszertációt, 

három kategóriába tagolódnak: létezés, kommunikáció, megjelenítés. Ezek a szempontok és 

megközelítések ismétlődnek fejezetről fejezetre. Most, a globalizáció közepette ezek a 

témakörök kultúrtörténet egészében is fellelhetők, de a művészetben és festészetben 

különösképpen. A létezés, a kommunikáció, a megjelenítés elleni eszközök a politika, a gaz-

daság és a technika fegyvertárából kerülnek ki, ráadásul mindent, beleértve a hagyományos 

technikát is, átjár a high technology. 

Az a kérdés, hogy mi közünk a politikához, a gazdasághoz, a technológiához vagy a 

tudomány–technika–tőke triászához, netán a törvényhozáshoz, gazdaság–technológiához (I. 

fejezet), határozottan nem jellemző ránk, festőkre – valójában nem is ez a nagy baj. Sokkal 

jelentősebb, ugyanakkor egyszersmind morális szempontból sem elhanyagolható kérdés az 

volna, hogyan várhatom el a saját festészetemtől, hogy egyetemes legyen ebben a 

kontextusban, amikor az egyetemes szellemet felváltotta a globalizmus. (Amikor azt állítom, 

hogy a festészet meghalt, akkor arra utalok, hogy eltűnt belőle az egyetemes látásmód, az 

arisztokratikus szellem, az ünnepélyesség és a szakrális jelleg. A festészetből a mesterség 
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maradt meg, a szakma, amit részben  a piacmenedzsment vett át, részben pedig az új média 

égisze alatt szerveződő kísérleti zóna. Amit eddig nem mondtak ki: a festészet halálát a 

magasan technicizált politikum hatalma okozta.) Bizony hosszú az út az első fejezettől, 

melyben a technikai hatalom negatívumairól szólok, az utolsó fejezetig, ahol saját 

műveimről beszélek. A címadásban meglehetősen szókimondó voltam, a címek némelyike 

valószínűleg arrogánsnak minősül: Meghalt a király, éljen a király!, Fekete díszasztal, 12 

függő szék, Dekoratív sárga avagy fény a négyzeten stb. Gondolatmenetem a következő: be 

kell végre bizonyítani, hogy a festészet valóban létezik még, de csak ha tartalmazza a négy 

lényegi összetevőt: tükrözi, átfogja a globalizált jelent, az idők szellemiségét, értékelhető, 

méltó stratégiákat, eufemizmusokat és fogásokat használva fel. Hiszem, hogy így a festészet 

(ismét?) egyetemessé válhat. Ezek a vélemények általánosak, ugyanakkor felvetik a festészet 

értelmének most oly időszerű kérdéseit is. Ezért hiszem azt, hogy mielőtt valaki jelentőset 

alkothatna a festészetben, előzőleg meg kell tapasztalnia sok egyebet is: a politika 

packázásait, ingázásokat, kétségbeesést stb. 

A disszertáció fonala a konkrétumok világából indul, hogy aztán nyomon kövesse a 

változásokat, (interdiszciplináris) értelmezési lehetőségeket kínáljon a hi-tech-művészetek 

kontextusában. Végezetül bemutatom műveimet, valamint az engem képviselő eszmei háttér 

és a már vázolt kontextus közti kapcsolatot. A négy fejezet stílusa és előadásmódja ennek 

megfelelően esetenként jelentősen eltér, de a művészet és technológia egységbe kapcsolja 

őket, annak a stratégiának köszönhetően is, mellyel az eszme és ideálok érdekében 

megkíséreltem a negatívumok megdöntését. Ehhez adódik még a létezés, a kommunikáció és 

a megjelenítés hármas tagolódásának használata. Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy én, 

az én festészetem ehhez a kontextushoz tartozunk, de szeretném, ha el is távolodnánk tőle. A 

négy fejezet: A high-technology-kontextus (1), Feed-back a haladás művészetében (2), A hi-

tech kontextus (3), Anyag és információ (4). 

Az Előszóban be akartam mutatni, mi vezetett a „kalaptémához” (Festészet a hi-

tech-kontextusban), majd pedig saját munkámról (Anyag és információ) szóltam, ez viszont 

néhány szimbólum és referenciapont taglalását tette szükségessé. 

Az első fejezet, A high-technology-kontextus ellenpontozza leginkább mindazt, amit 

a művészet jelent általában: a művészet haláláról beszél, illetve annak további vetületeiről. 

Horea Bernea festőművész mottója árnyékként vetül az egész fejezetre. Az érvelésben szó 

esett arról a különbségről, illetve ellentmondásos kapcsolatról, amely az általánosító 

(globalizációra jellemző) high-technology és a hi-tech (a művészi szegmens) között feszül, 

ugyanitt soroltam fel továbbá a művészi  és alkotói szellemiség gyökérvesztésének érveit. A 

globalizmus a „technohatalomban” nyilvánul meg – az alfejezet ennek hatásaira utal korunk 

életében. Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kommunikációt jellemző 

„Információs háborút” és a „Képipart” sem, amely, sajnos, vizuális érzékenységvesztést 

sugall. Amint az a fentiekből is kitűnik,: az emberi élet meglehetősen kegyetlen játék, a 

kommunikáció már nem jelent közösséget, sokkal inkább „info-war”, vagyis folytonos 

információs háború jellemzi, a látás pedig jócskán átértelmeződik – már nem beszélhetünk a 

klasszikus értelemben vett retinális érzékenységről. A kereskedelmi reklámok és más, maga-

san technicizált kényszerhatások mintegy hipnotizálják az embert. A szociológiából és neo-

antropológiából vett tudományos érvek a politika–gazdaság–technológia szentháromságára 

épülnek, de metaforákkal körülbástyázva ezek képezik néhány munkám alapeszméjét: 

Szókimondó létezés, A hiroshimai festő és Az egymillió karátos limuzin. Természetesen 

károsnak látom-láttatom mindezt, az emberiség szempontjából nézve csakúgy, mint az 

egyénre és a festészet műfajára vonatkoztatva. A festészet meghal, nekem, a festőnek pedig 

erkölcsi kételyeim vannak a tekintetben, hogy igazolhatom-e saját szerepemet. A technika–

politikum, avagy politika–fejlett technika vészes kombinációja lényegében a festészet halálát 

okozza. 

A három, egyesült erővel pusztító negatívum visszahat a hagyományos művészet 

szintjén alkotó festőre. Ugyanez történik azzal a festővel is, aki olyan világban él, ahol a 

hagyomány jelentős változásoknak néz elébe. Az utolsó alfejezetről van szó – 1913-ról, 
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amikor Tagore, a mélységesen vallásos Távol-Kelet írója Nobel-díjat kapott, a távoli 

nyugaton pedig Duchamp megváltoztatta a művészet értelmét. Mindenütt van hagyomány, és 

minden időkben zajlanak változások, ám amikor a két tényező egybeesik, akkor a valóság 

kicsit másképp érzékelhető: itt nálunk – a  keleti művésznek muszáj érzékenynek és 

tisztánlátónak lenni. A globalizmus következményeit összefoglalva, ennek szimbólumait 

megtaláljuk az élet bármely területén, a génsebészet manipulálásaiban (létezés) éppúgy, mint 

a szimbolikus gazdaságban (információ–kommunikáció) avagy a vizuális jelképek forra-

dalmában (techno-megjelenítés). Talán épp emiatt érzek kísértést, hogy feladjam, beismerve, 

hogy „ellentmondásosan lakom”, vagyis kifosztva, a szkepszis és a fölöslegességérzet 

hatalmában. 

A második fejezetet – Feed-back a haladás művészetében –  a művészet és festészet 

halálát hangsúlyozó érvek antitézisének szántam. Ezt az antitézist nem a közvetlen hegeli 

értelemben vett antagonizmusnak, illetve a megszokott, klasszikus jó-rossz ellentétének 

látom.. Sokkal inkább afféle lehetőségnek tartom, egy cseppnyi jónak, a korrekt ítélkezés 

szellemében. Tárgyilagosan szemlélve. Az antitézis tárgyiasítását olyan magyarázatok 

szerint kellene értelmezni, amelyek a rugalmasság és az analogikus ítélet hatáskörébe 

tartoznak. Heidegger mottója egyaránt tükrözi a technika és a művészet misztériumának 

lényegi, értelmezésbeli kettősségét, ezt sugallja már a cím is. A feed-back kifejezés a haladás 

művészetében, a szociológiában használt fogalmat is hordoz, amit a technológia 

szóhasználatával támasztottam alá, miközben eredetileg valójában az élő szervezetről volt 

szó. Az eszmei és kulturális értelmezés szintjén azonban a fogalom az egész fejezetet 

alátámasztja. Jó és rossz hatásokról beszélünk, oda-vissza “ingázva” a kibocsátó és a felfogó 

között. Ontológiai szinten a technohatalmat ellenpontozza, és ezt  metaforikusan is, 

történetileg is alátámasztom. Erósztól az Abendlandig (első alfejezet) nagy a távolság, de 

ahogy a jó öreg görögök (az Erószban) a technéeben rátaláltak az egységes tudományra, úgy 

ma, a mi kortársaink (az Abendlandban, napnyugaton, a lét alkonyában) ismét a monokultúra 

tudatára ébredtek a hi/high-tech/technology címszó alatt. Az antitézis a technika hatalma 

által kikényszerített történelmi eltávolodással is magyarázható. A kommunikáció szintjén az 

információs háborúval szembeállítottam az információ–nosztalgia viszonyt, habár a 

szembenállás nem teljesen egyenértékű az antitézissel. Az információáradat mellett létezik 

kommunikációs igény is, no meg az álom egy óceániai paradicsomról. A nosztalgia egyben a 

legfinomabb kommunikációs eszköz. Az emberek a harmadik világ rejtett zugaiba, a 

megapoliszok elővárosaiba vonulnak vissza, hogy saját maguk alkotta szabályok szerint 

éljenek. A neoantropológia adatai egybevágnak a művészettörténészek magyarázataival, 

melyeket ebben az értelemben az utóbbi évtizedek festészete is alátámaszt. A megjelenítés 

szintjén a képiparral szemben a hieratikus megjelenítés mágneses ereje (a szentkép, a 

mandala stb.) kínál alternatívát. Ugyanez vonatkozik a techno-megjelenítésre is (a tudomány 

és a technológia filozófiája szerint legalábbis).  

Az ellentmondásokat arra az alapra építettem fel, amit a kezdetek valóságmagva ad a 

tényleges, későbbi valósággal szemben, amely tökéletesen racionális és megmagyarázható, 

mégsem tudja feledtetni az őskezdet hatalmát.  

A feed-back folyamatos mozgást, érkezést, eltávozást, visszatérést, tudatot és újra-

tudatosodást, kettősséget és tárgyilagos ítéletet jelent. Megkíséreltem, hogy a fogalmat és 

hatásait kozmikus és egyetemes látásmóddal telítsem. A mai valóságot, a kommunikációt, a 

látásmódot a történetiség és az időn kívüliség járja át. Technikailag is magyarázhatjuk e 

tükröződést, visszhangjelenséget – amit a történelemben egyfajta örök visszatérések spiráljai 

példáznak. A származástan/agresszivitás végletek kölcsönösen fertőzik egymást. A feed-

back progresszív és haladáspárti. Az érvrendszer minden esetben a nyolcvanas-kilencvenes 

évek történetéből indul ki.. A már elismert művekről szólva (eszmei szinten megjelölve 

néhány témát), igyekeztem valamiféle kapcsolatot sugallni a két fejezet között. A feed-back 

az egész dolgozat kulcsa, ugyanis miután az első fejezetben (szkepszisből és a művészet 

sorsa feletti elkeseredésből) pálcát törtem az amerikanizálódás fölött, ezzel a „technikai 

húzással” szerettem volna áthidalni az űrt a globalizmus és az egyetemesség között. Itt a 
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festészet eltűnik ugyan, de nem semmisül meg mégsem, és egy új formában való visszatérés 

ígéretét sugallja. A három variáns együttesen szülte azt a feltételezést, amit  a 

tématervezetben már bemutattam. Hogy mégsem hoztam ebben az értelemben végérvényes 

döntést, az annak tulajdonítható, hogy mindhárom hipotézis jelen van ebben a kétarcú feed-

backben.  

A harmadik fejezetet, A hi-tech-kontextust azonban válasznak szánom, és 

szeretném, ha a festők számára szintézist jelentene a festészet felé nyitásban. (Nem a globális 

világnak van esélye valami újat alkotni, hanem a csoportos és egyéni kezdeményezéseknek.) 

A művész a globalizmus dzsungelében is meglovagolhatja a technikát: cáfolja az üres 

demokratizmust (nem magát az eszmét persze), a titkosított információt (a paranoid 

informatizálódást) és a jelképes megjelenítést (techno-megjelenítést). A techno-művészetben 

(a hi-tech-nek köszönhetően) megtisztul a high-technology. A művész „megbűvöli” a 

csúcstechnikát, és felveszi a harcot az ember technológiától való félelmével. A 

posztmodernben a festett vásznat felváltotta a katódsugár. Az új média általánosító fogalma a 

hatvanas évek multimédiájától a kilencvenes évek intermédiájáig és az ezredforduló science 

fictionjéig jut el. A (re)technologizált művész vállalja a létezés–kommunikáció–megjelenítés 

hármast, mivel a vizuális művészeteknek több alfajában is otthonosan mozog. Ugyancsak a 

művésznek köszönhetően kapcsolódnak össze a legfejlettebb berendezések a leghatékonyabb 

működtetési módokkal, hogy kielégíthessék az emberi különleges igényeit is, illetve 

megfelelően szolgálhassák a művészet tárgyának és üzenetének érdekeit. Az átfedésekből 

interaktív eszméket alkottam, melyeket A festészet tárgyának intertextualitása és Az inter-

mediális festészet című alfejezetekben soroltam fel és magyaráztam. Mindebből egy olyan 

művészet születik, amely a  leghagyományosabb értelemben vett festészetből és az új 

médiumok/hi-tech kereszteződéséből tevődik össze. Helye az alfajok határvonalán van, 

festőiséget kínálva és felfogásokat fogalmazva meg. A hatvanas évek utáni 

művészettörténetből azokat a festőket és művészeket emeltem ki, akiknek alkotásai a 

művészi tárgy, a gondolkodásfolyamat és az üzenet kérdéseit feszegetik. Műveik valahol ke-

resztúton találhatók: egyrészt a multimédia tartozékai, és így közvetítőszereppel bírnak, 

másrészt többértékűségük miatt zavarkeltők, elbizonytalanítóak is lehetnek. Már nem 

beszélhetünk az eddig szokásos módon a festészetről, még azon festők esetében sem, akik a 

klasszikus értelemben vett festészetet művelik. A folyamatelméletből kiindulva az 

interdiszciplinaritások teljesen racionális pályát követnek, és ez vezet el aztán  az affektív és 

fiktív jellemzők metszéspontjáig. A  metaforák és a technikai fogások viszonylatában pedig 

valamiféle reform-ellenreform jelenségre bukkanhatunk. A művész tisztánlátása a 

mindenható globalizmust világos és érzékenységteremtő művészi brainstorming 

kontextusába helyezi. A hagyományos festészet érzékenységet kölcsönöz mindennek és 

mindenkinek. A Poézis a technohatalomban című alfejezet írja le a kísérleteket, amelyek 

biztosították számomra a lehetőséget, hogy a kérdéses kontextust belülről is szemügyre 

vehessem. Az évtizedek változásfolyamata lassanként odáig hatott, hogy magam is a 

„kísérleti” címke birtokában vagyok. A megfogalmazás ellentmondásos, de ezt mindenkor 

vállalom. „Természetemből” adódik ez a jelleg. Az előző fejezet reverzibilis stratégiája az én 

esetemben a „tűzijátékszerű, mesterkélt és spekulatív” gyakorlatokkal egészül ki. A poézis 

értelmezése valaha a megfoghatatlan és láthatatlan lényegre vonatkozott. Ma, a 

technohatalomban Picasso, Walter Dahn és én nem vagyunk a poézis konkrét képviselői 

vagy leleplezői, következésképpen megmaradunk a megfestett költészet szintjén, 

egyszersmind ellenszegülve a megnyomorító hatalomnak. Alapjában véve a poézis a 

technohatalomban egy olyan festőnek az eszményképe, aki a világ kultúrigényétől 

függetlenül tud élni és alkotni.. Anélkül, hogy a hatalom központjait és ovális irodáit 

forradalmasítanók, mi, festők a hi-tech-ben is megtaláljuk a helyünket (föltéve, hogy 

egyáltalán besoroljuk magunkat valahová), akár a politikából, gazdaságból és technológiából 

kölcsönzött magatartások és felfogások segítségével is. Mindehhez hozzáadva még a poézis 

iránti nosztalgiát és a technika hatalmával szembeni gyűlöletet (merthogy ez a hatalom a 

globalizmus gonoszságából, vagy ha úgy tetszik, a gonoszság globalizmusából származik). A 
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képek címe minden esetben több szinthez kapcsolódik, részben az előző fejezetből, részben a 

következőből adódóan. (Új kapcsolódások is születnek, létről és árnyékról szólón, 

kommunikáció és reflexív tükröződés fogalmazódik meg vizuális nyelvrendszerekben stb.) 

A címeim metaforikus vallomások és kijelentések: Önarckép fej nélkül, Senki az asztalnál 

(ezek ontológiai problémákat taglalnak), Lepkeszervezet és Információ az angyalokról (a 

kommunikáció kérdéseihez kapcsolódó munkák), az utolsó csoportba pedig, az Itt lehetett 

volna egy festmény vagy föltehetőleg jön majd egy, valamint Amikor Ikarosz plasztika-

plaszticitás volt című alkotások tartoznak, ezek a megjelenítés kategóriáit illusztrálják. Az 

eszmei szint érvrendszereit a bemutatott alkotások hivatottak alátámasztani. Az árnyékról, a 

tükörről és auráról szóló fejtegetés részletei a következő fejezet tárgyát képezik.  

A negyedik fejezet az Anyag és információ. Ez a Poézis a technohatalomban című 

alfejezet után következik. Eszmeisége a valós hiányosságok és igények, a fizikai és 

metafizikai jellemzők között feszülő ellentétre épül. Jevdokimov „egy kicsit úgy, ahogy van 

és egy kicsit úgy, ahogy nincs” gondolata és Vattimo (Matei Călinescu által kiemelt) 

hatékony gondolkodás- és erőtlen gondolkodás-kategóriái egyaránt fellelhetők itt. Az én 

festészetem a hagyományos piktúra és az átmeneti művészetek közt helyezkedik el. A 

festményt lehet csak úgy fellógatni, vagy megrendezetten kiállítani. Ami a félhomályban, 

félig hunyt szemmel nézett képen feldereng, ugyanannak kellene tükröződni a tér–fény–

festmény elrendezésben is, mintha a multimédiás látvány éppen most lenne megszületőben-

alakulóban. A technológiai manipulációban „esztézis” és felfogás együtt van jelen. Az 

arisztotelészi metafizika értelmében vett anyag és a kommunikációs értelemben vett 

információ, valamint a szimbolikus jelentésmező mintegy kiegészíti egymást. Az alapréteget 

a gondolat, a fikció és a festői forma, illetve a rendezés és a poézis együttese adja. Eszerint 

tehát az alapeszmét az anyag–technika–nosztalgia háromszögében találjuk, az 

anyag(médium)–információ(megvalósulás) képletnek megfelelően. A gondolat az az 

átlényegült anyag, amely a kierőszakolt anyagiság szintjén még mindig információt szeretne 

közvetíteni.  Ilyen reverzibilis anyag-információ kapcsolatról beszél a Meghalt a király, éljen 

a király!, meg a Fekete díszasztal is, a többi munka olvasatára egyaránt jellemzőek a 

stratégiákból, különféle hatásokból, tudatos mesterkéltségből összegyúrt módozatok, 

amelyek mentén el lehet jutni a kontextusig, látványig és a kontextustól való megfosztásig. A 

fikció a festmény azon alkotóeleme, melynek kapcsán szeretnék visszatérni az árnyék, a 

tükör, az aura-auróra képzeletbeli struktúráihoz. Itt rejlik az igazi lenyűgözés, valamint az 

igazi tudatosodás-megfogalmazás titka. A hajdani művészek élőben láttak ilyesmit, a mai 

festő kénytelen maga megszerezni-elképzelni mindezt. Gondolok itt például arra a kísérletre, 

hogy a nézőt valamiképpen a mű részesévé tegyem, miközben kép és néző egyaránt kiléptek 

már a természetből és beléptek a technológia világába. (A kultúra és technika viszonyát ez 

eseben – is – a technika és nosztalgia kapcsolata ellenpontozza.) Úgy látom, hogy az árnyék 

a valóság vetülete és, mint ilyen, bizonyítja létünket a való világban (gondoljunk akár Peter 

Schlemil történetére is). A Dekoratív sárga avagy fény a négyzeten című munka a félhomály 

kihívása, a dekorativitást, a tárgyiasult képet, de a fényt és a teret is felhasználva, 

ugyanakkor nem feledkezve meg a technika vagy a megvilágítás adta lehetőségekről. A hi-

tech-kalap viszonylatában ez a munka is, csakúgy, mint a többi, a természetesség és a 

technika elegyét tükrözi. Miután a technika a képzeletet obskurantizmusba taszíthatja, a 

művész ( énje)  az egyetlen egzisztenciális útvonal, mely a létet és önmagát mint bináris 

egzisztenciát tételezi. A tükör-aura jelképiség a kísérlettel vethető össze. A festmények az 

aranynak, ezüstnek és a fénynek köszönhetően visszatükrözik a látványt, a kép pedig, ami 

valamikor hallgatott a falon, ma egy víziószerű jelenés lett, ami a víziókról és a technikáról 

beszél. Az anyag és információ szimbiózisát az a látvány adja, ami anyagivá lényegült és 

üzenetet hordoz. A meg nem festett látnivalók festménnyé lesznek a néző szemében, a 

fénynek köszönhetően. A meg nem festett képek multimédiává lesznek, árnyékká, aurává, 

tükörré, a fény bűvöletében. A festmény megjelenik-eltűnik, eltűnése függőben marad. A 

„specullum” Narcisszusz ellopott tükre, történelmileg pedig a Duchamp utáni művész 

intellektuális spekulációja. A kísérlet, ha ugyan még visszatérünk rá, egy olyan mítosznak a 
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jelképe, melyben Ikarosz eljut hozzánk. Ezenkívül persze a festmény robbanhat is, ha 

például új kontextusba helyezik, mondjuk egy politikai hatalom központi irodájában. Az 

anyag és információ fogalma történelmi antagonizmust jelent, ez járhat afféle kölcsönös 

felfogásbeli jegyajándékváltással, de ötvözésük barokkosan gazdag, avagy minimalista 

látványt is nyújthat. Ez lehet a naivitás és a programszerűség kompilációja, ugyanakkor 

poétikus állásfoglalás is. A fogalom metaforikus értelmezése tágabb lehetőségeket nyit: a 

sárga lehet pusztán dekoratív jellegű és a fényt négyzetre lehet emelni.(!) Kihívás ez az 

anyag és a forma, valamint az információból kiragadott poézis számára. Alapjában véve az 

anyag összetevőinek (arisztotelészi) szubsztanciája a (Călinescu idézte) hatékony-erőtlen 

gondolkodás értelmében és segítségével hegyeket mozgathat meg a globális agresszivitás 

közepette és ellenére (is). A fizikából metafizika születik és viszont. A festészet festőiséget 

jelent, tárgyat, látványosságot. A félhomály hajnali és alkonyi jelenség. A techno-művész 

felolvad a fény-, idő- és technikauralta világban, bárhová eljuthat így, a techno-festészettől 

vagyis a hi-tech-től a kétdimenziós jelrendszerekig vagy fordítva. Emlékeztetőül 

hangsúlyoznom kell, hogy festőként, művészként egzisztenciális feszültséggel telített 

regisztereken haladok végig. Már nem akarom hinni, hogy könnyen és véletlenül válik 

festővé vagy álmodóvá az ember. Létezik viszont zeneiség, költészet és a világon mindenütt 

jelenlevő tekintély- és fényszükséglet. Az emberek egyszerűen igénylik mindezt, ahogyan 

azt is, hogy létezzenek és örüljenek a megállapításnak, hogy juszt is élnek, mindenféle 

kongregációk, tételek és globális megnyilvánulások ellenére. (A globalizmus ahelyett, hogy 

az egyetemesség közvetítője, vagy valamilyen más megnyilvánulási formája volna, egyelőre 

bizony kezdetleges kis egyetemesség). 

Mindent egybevetve: a tervezeten és a fejezeteken túlmenően a dolgozat azok köré a 

problémák köré szerveződik, amelyekről már szóltunk. Körvonalazódik a politika és a 

háború eszméje, a festészet halálának gondolata, a festészet „erőtlen” művelése, valamint a 

kommunikáció szükségessége, majd a stratégiák, melyekre a fejezetek épülnek és végezetül 

azok a művészi eszközök, amelyeket festőként használok. A festészet számára a hi-tech-

kontextus nem kínálhat más alternatívát, mint a globalizmusból kiindulva, feed-back 

módszerekkel eljutni a technohatalom poéziséig. Az anyag és információ kontextusában 

valamiféle megoldást látok, amelynek értelmében a legstabilabb pontok és 

törvényszerűségek közepette kell megkeresnünk azt az ideált, amivel kitölthetjük a mát, 

mindaddig, amíg olyan törvényszerűségek születnek, amelyek új időszerűségeket diktálnak 

majd.  A ma eszköze a festészet. A szalmakalapot átcseréljük a címben jelzett kontextus 

kalapjára, egyetlen pillanatra, ami ha múló is, de a mienk. 


