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A digitális művészet fogalma 
Digitális technikával és technológiával – számítógéppel és 
csatlakoztatott eszközökkel - megvalósítható művészet. 
 

- A számítógép az 1960-es évek óta folyamatosan jelen  
  van a művészetben s, és önálló képzőművészeti ág fejlődött   
  ki a használatából, melynek válfajai: 
             komputerművészet,  
              multimédia művészet,  
              új médiaművészet. 
 

- A komputerművészet  képzőművészet és alkalmazott művészet 
 
               digitális rajz (szoftverrel, digitális ceruzával és -rajztáblával) 
               digitális grafika - digitális kép átalakítása szoftverrel, közvetlen  
               digitális rajzzal, vagy a plotter manipulálásával;  
               nyomtatása digitális nyomtatóval, vagy bemutatása képernyőn) 
               digitális festészet (szoftverrel, vászonra nyomtatva) 
               digitális szobrászat (másológéppel összekötve) 
   netről vett adatokból képernyőn megjelenő virtuális művészeti kép  

               digitális animáció- és digitális grafikai tervezőművészet 
               építészeti-belsőépítészeti látványtervezés 



Új formái: internet művészet 

                     digitális installáció 

                     virtuális valóság 

                     szoftver művészet 

                     információművészet 
 

Alkalmazási területei:  

                                képzőművészet 

                                reklám 

                                      film 

                                      internetes felületek 

                                      animáció 

                                      grafikai tervezés 

                                      formatervezés 

                                      építészet 

                                      elektronikus zene 

                                      konkrét költészet 



A komputerművészet típusai:  

 

a. tisztán komputer által generált művészet  

    (fraktálok, algoritmikus művészet)  

b. képforrások számítógépbe vitele és művészi  

    átalakítása: digitális kép, szkennelt analog fotó,  

    vektoros és pixeles rajzprogrammal készített kép 
 

c. nem triviális módosítása a komputerizálási  

    folyamatnak: 

    elektronikus rendszerek alkalmazása - digitalizált  

    szövegek, audio és videó anyagok átalakítása, 

    egyéni művészprogramokkal meglévő szoftverek  

    módosítása, netről vett adatok, vírusok képpé  

    alakítása 



a. Tisztán komputer által generált művészet  

    (fraktálok, algoritmikus művészet) 

A fraktálok “önhasonló”, végtelenül komplex matematikai alakzatok, melyek 

változatos formáiban legalább egy felismerhető (tehát matematikai eszközökkel 

leírható) ismétlődés tapasztalható.  

 

Az elnevezést 1975-ben Benoit Mandelbrot adta, a latin fractus (törött; törés) szó 

alapján, ami az ilyen alakzatok tört számú dimenziójára utal, bár nem minden 

fraktál tört dimenziós (például a síkkitöltő görbék). 

 

Az önhasonlóság azt jelenti, hogy egy kisebb rész felnagyítva ugyanolyan 

struktúrát mutat, mint a nagyobb rész. Ilyen bizonyos léptékig a természetben a 

villám mintázata, a levél erezete, a felhők formája, a hópelyhek alakja, a hegyek 

csipkézete, a fa ágai, a hullámok fodrozódása stb.  

 

A fraktál szóval rendszerint az önhasonló alakzatok közül azokra utalnak, 

amelyeket egy matematikai formulával le lehet írni, vagy meg lehet alkotni. 

 

Ismertebb fraktálok és fraktálcsaládok: Mandelbrot-halmaz, Julia-halmaz, Koch-

görbe, Cantor-szőnyeg, Sierpinski-háromszög, Newton-fraktál. 



Részletek a Mandelbrot-halmaz  

széléből 



Júlia-halmaz 

Menger-szivacs 

Sierpinski-háromszög 

Koch-hópehely 



Pythagoras-fa Térbeli fraktál 

Sierpinski-szőnyeg 



A fraktálok az 1980-as években bevonultak a matematikából a művészetbe. 

Magyarországon ez egyfelől a Commodore 64, a Sinclair Sprectum és más 

otthoni számítógépek terjedésének, másfelől a havonta megjelenő, magyar 

nyelvű Scientific American-nek volt köszönhető, mely gyakran közölt képeket, 

kutatási eredményeket, rövid programokat és algoritmusokat, egy különszáma 

pedig kizárólag a káosszal és a fraktálokkal foglalkozott. 

 

A fraktálok ismertségén és népszerűségén az 1990-es évek elején nagyot 

lendített a PC-k elterjedése, és a tömegkultúrában való megjelenésük.  

Miután  Steven Spielberg Jurassic Park című filmjében a Pillangó-effektust 

megnevezték, szinte nem volt olyan, aki ne hallott volna róluk. Ekkoriban 

terjedtek el azok a szoftverek is, melyekkel különösebb matematikai és 

informatikai ismeretek nélkül is, bárki szinte tetszőleges fraktálképet 

generálhatott.  

 

A képzőművészetben egy magyar művész, Szaxon Szász János jutott a 

legtovább. A képein megjelenő polidimenzionális mezők nemcsak a dimenzió- 

és lépésváltásokat idézik meg, de sokat elmondanak a világ teremtéséről és 

változásáról, azaz a természetről is. 

 

A fraktálok számos más művészeti ágra is hatással voltak, például a zenére 

és az ékszerművészetre. 



Herbert W. Franke: Sárkánygörbe, 1972 Herbert W. Franke: periodikus 

ismétlés, 1989 plotterrajz 

A fraktálok művészi alkalmazása 



Peter Raedschelders M. C. Escher által 

ihletett műve 

Szaxon-Szász János: Genezis 2000 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/images/drawing/perneczky31.png


Faa Balázs: Cím nélkül, 1998 Olajos György: Végtelen kifutás 



Marius Watz: Torzuló rács, 2000 

lézernyomat 

Ruth Levitt: Prizmatikus variáció 



b. Képforrások számítógépbe vitele és művészi  

    átalakítása 

Igor Benca: A fiam arca – a munka-

terepem, 2008 

Győrffy Gábor: Belső képek II. Gyermekarcok, 

1999  

Fotó alapú komputergrafika 



John F. Simon: Grasp, 2010, videó alapú 

komputergrafika Joseph Nechvatal: Orgiastic 

AbattOir, 2001, internet-vírus alapú 

komputergrafika  



Vektoros programmal készített komputerrajzok 

Leslie Mezei: Bábelsokk, 1975 Simun Sutej: FS 3, 2000 



Vektoros programmal készített komputerrajzok 

A vektorgrafika vagy geometriai modellezés a számítógépes grafikában az az 

eljárás, melynek során geometriai rajzelemeket, például pontokat, egyeneseket, 

görbéket és sokszögeket használnak képek rajzolására. A rasztergrafika szabályos 

elrendezésű pontokat használ. 

A számítástechnika őskorában (1945-1980 között) vektorgrafikus képernyőt 

használtak. Ebben a rendszerben a katódsugárcső elektronsugarát közvetlenül úgy 

vezérelték, hogy a képernyőn lekövesse a felrajzolni kívánt görbe alakját 

vonalszakaszról vonalszakaszra, a képernyő többi részét pedig sötéten hagyta.  

Ezt a folyamatot másodpercenként többször megismételték, hogy villogásmentes, 

vagy közel villogásmentes képet kapjanak.  
 

Ezzel a módszerrel igen nagy felbontású, valamint mozgó grafikát is lehetett 

készíteni anélkül, hogy nagy memóriát használtak volna fel a képfelépítéshez, ami 

az akkori technológiai szinthez képest megvalósíthatatlan lett volna. 
 

A vektorgrafika fogalmát a korszerű számítástechnikában a kétdimenziós 

számító-gépes grafikával kapcsolatban használják. Ez az egyik lehetősége 

annak, hogy a programozó képet állítson elő a rasztergrafikus képernyőn. A többi: 

szöveg, multi-média és térbeli renderelés. Gyakorlatilag minden korszerű térbeli 

renderelő eljárás a síkbeli vektorgrafika valamilyen kiterjesztésén alapul. 

A lassan elavuló tollas plotterek és a vágó plotterek ugyancsak vektorgrafikát 

használnak. 



Vektoros programmal készített komputerrajzok 

MacPaint 2.0 vektoros grafikai program, 1988 



Aldo Giorgini: Klausztrofóbia, 1966-67 
Aram Bartholl: Google-

portrésorozat, 2010 (Vera Molnár) 



Ben Laposky: Oszcilláció, 1952 

Ban Laposky: Színes elektronikus 

oszcillációrajz, 1952-54 



Christopher William Taylor: Morphonome I., 1975  



Edward Zajec: Diagonal White 13685, 

1968 

Hiroshi Kawano: Algoritmikus 

kompozíció 



Desmond Paul Henry: Rajzgéppel készült rajz, 1962 



Duane M. Palyka: Komputerrajz I-II., 

1975 



Jacques Palumbo: HIJ gf_gc, 1973 Karen E. Huff: Komputerrel generált 

diagramm, 1975 



Lilian Schwartzs: Éjszakai jelenet, 1975 



Roman Verostko: Cyberflower 

I., 2000 

Chanschatz: TXP 009 iluini/yoko, 2001 



Marius Watz: Blocker 2 0024, 2011 



Narumi Katsugawa: Jelek, 2007 Vitali: Via art, vektoros internetgrafika 



Németh Hajnal: Bye-Bye Hapiness-sorozat, 2001 



Erdély Dániel: Spidron, 2006 



Raszteres vagy pixeles komputerrajzok és grafikák 

A rasztergrafika, másként pixelgrafika olyan digitális kép, amelyen minden 

egyes képpontot (pixelt) önállóan definiálunk. 

 

A pixelgrafikus rajzolóprogramok a képeket mátrix-szerűen elrendezett 

képpontokból, pixelekből építik fel. A sorokat és oszlopokat alkotó 

képpontok különböző színűek lehetnek, ezekből a pontokból áll össze a rajz.  

 

A bitmap grafika vagy rasztergrafika egy kép tartalmát egy négyzetrácson 

elhelyezkedő színes képpontok összességeként, ún. pixelekkel írja le. 

 

A rasztergrafika fotótechnikai eljárások (elmosás, élesítés, homályosítás) 

használatára ad lehetőséget. Nagyobb felbontás esetén jobb a kép 

minősége, azaz több részlet jelenik meg rajta. 

 

A kész képet a megjelenítő kimeneti eszköz felbontása jellemzi (nyomtató, 

vagy nyomdai eszközök képfelbontó képessége).  

 

A forgalomban levő lézernyomtatók általában 600-1200 dpi (pont/hüvelyk, dot 

per inch) felbontásúak. 



Commodore Amiga géppel készített digitális 

kép, 1985 

Solarwind, 1978 Super Paint kép 

Raszteres vagy pixeles komputerrajzok és grafikák 



Jason Huang: Einstein a biztonsági 

ellenőrző hivatalban (pixelrajzzal készült 

játékprogram), 2006 

Pixeles rajzprogrammal készített 

animáció, 2006 



GIMP Windows 7, raszteres grafikai program, 1986 



GRAFX 2 pixeles rajzprogram, 1996 



Graham Smidth: Check Point Charly, 1998 



Nagy Gábor György: Federico Copy-sorozat, 1998 



Nagy Kriszta: Kortárs festőművész vagyok, 1998 



Szacsvay Pál: Talált kép, 1999 



Beöthy Balázs: Testvérek, 2000 (videó alapú) 



Lakner Antal: 

Bundesberg, Berlin, 2002 



Lux Antal: Videó alapú komputergrafika, 2002 



Haász Ágnes: Kezdek áttetsző lenni, 2002 (xerox-szal redukált képből) 



Andrea Kalteis: V&v Határátlépés, 2005 Joan Leandre: Vak szekvencia hit, 2005 



Kelemen Károly: Örök, 2009 (appropiation art) 



Haász Ágnes: Ikonfal, 

2009 



c. Nem triviális módosítása a komputerizálási  

    folyamatnak 

Herbert W. Franke: Fázisképek a Zenegrafika c. filmből, 1972 



Majdnem mozgó komputeres videófilm, analog lézerfénnyel, 1972 



Herbert W. Franke: Einstein-sorozat, 1975 k. (digitális fotó alapú) 



Edward Manning: Ralp Nader portréja, 

pixelgrafika, 1976 

Edward Manning: Sam Ervin szenátor 

portréja, pixelgrafika, 1976 



Waliczky Tamás: Landscape I-II., 1997  



Waliczky Tamás: Szobrok I-II., 1997  



Robert Urbasek: Cím nélkül, 1997 



Waliczky Tamás: Számítógépes animáció, 2002  



Mashahiro Fukuda: In Ulm – Longing for Bauhaus, 2002 



Sang-Gon Chung: Cím nélkül, 2005 



Chang-Soo Kim: A város, 2007 (filmtechnikák a komputerrajzban) 



Mark Wilson: Cím nélkül, 2007 



Annu Vertanen: Lágy és lánynak tűnő, 2005 



Derek Besandt: 15 álmatlan éjszaka, 2007 (fátyolszövetre nyomtatott komputergrafika 



Michael Cohen: Magritte-szoba, 1989 (Cornell programmal) 



Maurize Bednayoku: Alagút az Atlanti óceán alatt, interaktív installáció 

Párizs és Montreal között, 1995 



Maurice Bednayoku: Worldskin, 1997, komputerinstalláció 



Jelenet a Mátrix c. filmből, 1999 



Szegedy - Maszák Zoltán:  Chryptogram, netprojekt, 1996 



Oliver Herring: Komputerrel alkotott szobor, 2002 



Pascal Dombis: Irracionális, 2008 



Komputeranimáció – a figura és mozgásának felépítése 



Virtuális doboztér – Cornell programmal 



Számítógéppel létrehozott plüssmackó,  

3 D-s textúrával 



Maurizio Bolognini: Interaktív multimédiás installáció, 2009 



Rioyi Ikeda: Transmediale, 2010 (adat-fal) 



A digitális művészet története és technikai háttere 

1. Előzmények:         a személyi számítógép feltalálása és elterjedése 

 

                           a. Herman Hollerith (1860-1929) elektromágneses elven  

                               működő, félautomata népszámláló gépe lyukkártyával 

                              (1890, ezt fejlesztette később tovább az IBM) 

 

 

 

 

 

 

 

                               b. Elektromechanikus számológépek feltalálása (Konrad  

                              Zuse, Howard Hathawey Aiken, Alan Mathison Turing) 
 

                          c. Neumann János processzor centrikus számítógépe 

                               



 

NEUMANN JÁNOS(1903-1957) 
 

Neumann- alapelvek (1946):  

A számítógép legyen teljesen elektronikus 

Külön vezérlő és végrehajtóegységgel 

rendelkezzen 

Kettes számrendszert használjon 

Az adatok és programok ugyanabban a 

belsőtárban, a memóriában legyenek 

A számítógép legyen univerzális Turing-gép 

Az EDVAC (1946, Electronic Discrete Variable Calculator)  

tárolt programú, elektronikus programvezérlésű, digitális számítógép. 

Mintaként szolgált a továbbiakban valamennyi számítógép-tervezőnek, 

ezért nevezik a mai számítógépet Neumann-gépnek is. 

 

Neumann találmányát a MIT Whirlwind (1951), majd az ACE (1953) 

követte, előbbi a világ első grafikus kijelzővel rendelkező számítógépe.  

A II. világháborúban a repülőgépek repülési útvonalát szimulálták a 

segítségével. 



A PC kategória kialakulása 

 
1951 Univac1 

1958 IBM AN/FSQ 7          

1965 PDP-8 

1975 IBM 5100 

1976 Apple1 

1977 COMMODORE PET 2001  

1977 Apple2 

1977 ATARI 2600 VCS 

1979 ATARI 400/800 

1980 IBM 5120 

1980 Apple3 

1981 IBM PC - Model5150  

1981 COMMODORE VIC 20  

1982 COMMODORE 64 

1983 IBM PC XT - Model5160 

1983 COMMODORE SX/DX 64 

1984 APPLE MACINTOSH  

1984 COMMODORE PLUS 4  

1984 COMMODORE C16 

1984 COMMODORE PC Compatible 

1984 IBM PC Portable – Model 5155  

1984 IBM PC AT 

1985 COMMODORE AMIGA 1000 

1987 ATARI PC 

1987 APPLE MACINTOSH II 

1989 ATARI PORTFOLIO 

1992 COMMODORE AMIGA 4000 

 

IBM AN/FSQ-7 (1958), a világ legnagyobb 

számítógépe. Az első gép, amely képes 

volt modemmel kommunikálni és katód-

sugár csövekkel működött. 



IBM 5100 (1975)  

1975 szeptemberében adták ki ezt a hordozható  

(28 kg-os) számítógépet, ami nem volt nagyobb egy 

korabeli írógépnél. Ez volt az első széles körben 

eladott és támogatott személyi számítógép, és az 

első igazán jól használható, „minden az egyben" 

hordozható gép. Főleg tudományos munkára 

tervezték.  

 

 

Apple1 (1976) Apple2 (1977) 

16 színű monitor, 

egycsatornás 

monohang, 64 KB 

RAM-ig lehetett 

bővíteni. 

Az elődjénél sokkal 

nagyobb sikerre és 

népszerűségre tett 

szert, ezért klónjainak 

gyártása Európában 

és a Távol-Keleten is 

megkezdődött Lemon 

(citrom), Orange 

(narancs),Peach 

(barack) és Pineapple 

(ananász) néven.  



COMMODORE PET 2001 (1977) 

ATARI 2600 VCS (1977) 

Az első igazi "játékgép„.  

Inkább videojáték, mint 

számítógép.  

Memória: 128 byte, 

320x200 képpont 

felbontású grafika,  

256 szín, és 3 hangú 

hangvezérlő. 

1990-ig gyártották. 

ATARI 400/800 (1979) 

IBM PC - Model5150 (1981) 

Erre a gépre írta meg 

Bill Gates (Microsoft 

vezérigazgató) az  

MS-DOS operációs 

rendszert, s ezzel a 

géppel lett bevezetve a 

"PC" név, mint 

szabvány. Amelyik gép 

kompatibilis volt vele, 

azt nevezték PC 

kompatibilis gépnek.  



Commodore desktop, 1985 

Windows 1.0 desktop, 1985 

Amiga 1.0 desktop, 1985 

Amiga 2.0 desktop, 1990 

A desktopok változása 



APPLE MACINTOSH (1984) 

Az első valóban nagy kereskedelmi sikerű 

grafikus felhasználói felületű számítógép. 

Rendelkezett beépített merevlemezzel és floppy 

meghajtóval, valamint egy 9"-os fekete-fehér 

monitorral, melynek felbontása 512x342 képpont 

volt. Memóriája: 512 KB RAM  

 

COMMODORE PLUS 4 (1984) 

4 előre beépített programja: szöveg-

szerkesztő, táblázatkezelő,rajzprogram, 

adatbázis-kezelő. Hozzá lehetett kötni 

néhány C64-es perifériát, pl. a mátrix-

nyomtatót vagy a floppy meghajtót. 

1985-ben mutatták be 

Las Vegasban egy 

konferencián az Apple 

Macintosh és az IBM 

PC vetélytársaként.  

COMMODORE PC  

Compat. syst. (1984) 

COMMODORE AMIGA 

1000 (1985) 

Többfeladatos grafikus fel-

használói felülettel rendel-

kezett. Sebessége: 7,16 MHz 

Grafikai vezérlője 4096 szín 

megjelenítését tette lehetővé. 

Memória: 256 KB RAM  

Grafikai munkára alkalmas, korai PC-k 



      ATARI PC (1987) 

Volt a gép hátulján 

soros, párhuzamos és 

egér port, valamint egy 

univerzális videojel 

csatlakozó, amire rá 

lehetett kötni CGA, EGA 

és Hercules monitorokat 

is. MS-DOS operációs 

rendszerrel működött.  

 

 

APPLE MACINTOSH II 

(1987) 

Forradalmasította a 

piacot a szép színes 

kijelzőjével és a 

bővíthetőségével. 

Sokkal kényelmesebb 

a billentyűzete és 

szabadalmazott RGB 

monitorja volt (640x 

480 képpont felbontás)  

 

   ATARI PORTFOLIO (1989) 

Az első PC kompatibilis 

zseb-számítógépek egyike. 

Memóriakártyát lehet dugni 

a bal oldalába, van hozzá 

egy párhuzamos port, így 

össze lehet kötni más PC-

vel. Beépített programjai: 

szövegszerkesztő, táblázat-

kezelő, naptár, határidő-

napló, telefonkönyv, 

számológép. Érdekessége, 

hogy 3 db normál méretű 

ceruzaelemmel is működik. 



A processzorok fejlődése 

1982: Intel286 

 

Az első olyan Intel mikro-

processzor, amely az 

elődjéhez írt valamennyi 

szoftvert képes volt 

futtatni. Ez a szoftver-

kompatibilitás azóta is 

alapvető jellemzője az Intel 

mikroprocesszorainak.  

A bevezetést követő 6 év 

alatt mintegy 15 millió 

Intel286 alapú személyi 

számítógép talált gazdára 

a világ különböző orszá-

gaiban.  

A tranzisztorok száma:  

134 000. Sebesség: 6MHz, 

8 MHz, 10 MHz, 12,5 MHz 

 

1985: Intel386 

 

A 32 bites architekturájú 

processzor párhuzamos 

feladatvégzésre, azaz 

több program egyidejű 

futtatására is képes volt. 

Tranzisztorok száma: 

275 000. Sebesség: 16 

MHz, 20 MHz, 25 MHz, 

33 MHz 

 

1993: Pentium 

 

A Pentium processzorra 

épülő számítógépek 

elődeiknél könnyebben 

boldogultak az olyan 

valós életből származó 

adatok feldolgozásával, 

mint a beszéd, a hang, a 

kézírás és fénykép-

felvételek. A Pentium 

márkanév hamarosan 

annyira közismertté vált, 

hogy a képregények és a 

televíziós beszélgető 

műsorok világát is meg-

hódította.  

Tranzisztorok száma: 3,1 

millió. Sebesség: 60MHz, 

66 MHz 



1999: Pentium Celeron 

 

Ez a kimagasló modell a 

leggyakoribb magánfelhasz-

nálói alkalmazásokhoz (pl. 

számítógépes játékok, 

oktatási szoftverek futtatá-

sához) garantál csúcstelje-

sítményt. A tranzisztorok 

száma: az első generációnál 

7,5 millió, a másodiknál 19 

millió, a jelenlegi 1,1 GHz-es 

változatnál 27, az 1,2 GHz-

esnél pedig 44 millió.  

 

Sebessége: az első generá-

ciónál 266 MHz, jelenleg 

500 MHz és 1,2 GHz között 

van.  

 

 

2008, és ami lesz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai processzorok mű-

ködési frekvenciája a 

technológia határait 

feszegeti.  

A közeli jövőben új tech-

nikai megoldások kiala-

kulása és elterjedése 

várható. Ilyen lehet a  

fény alapú (optikai elven 

működő), illetve a szer-

ves megvalósítású CPU. 



A rajzprogramok és a képminőség fejlődése 

256 szín 

VGA kártya 

16 szín VGA 

kártya 



Az 1960-as években már nemcsak adatok tárolására, hanem rajzok 

elkészítésére is lehetőség nyílt számítógépes eszközökkel.  
 

A legdinamikusabb előrelépés a kétdimenziós ábrázolás után a 

háromdimenziós ábrázolás megjelenése volt, ami nemcsak a 

számítógépes munkákban, hanem a filmiparban is átütő sikert hozott. 
 

Bár sok helyen azt olvasni, hogy a játék és a szórakoztatóipar generálta 

a szoftverfejlesztéseket, az 1960-as években fejlesztőmérnökök, tudósok 

készítették az első komputerrajzokat, s ezeken csiszolták a programozás 

nyelvét. Az 1960-as évek közepétől egyre több művészt vontak be a 

munkába. A számítógép ekkor még csak a fejlettebb iparban, a hadi 

iparban és az egyetemi kutatóhelyeken volt hozzáférhető. 

Az alkotások algoritmikus elven készültek, amely a nem hagyományos 

gondolkodású művészeknek kedvezett. A mérnökök voltak az első 

komputerművészek, többen kiállították alkotásaikat és művésznek 

nevezték magukat. 
 

Az első két komputerművészeti kiállítás a new yorki Wise Galleryben  

és a stuttgarti Galerie Niedlichben az ő kezdeményezésükre jött létre. 

Utóbbi kiállítás címe: Komputer az elméletben és a művészetben. 
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A SZÁMÍTÓGÉPES MŰVÉSZET ÚTTÖRŐI 

A. MICHAEL NOLL (1939) 

Bridget Riley Currens című festményé-

nek komputerrajz változata, 1965 
 

Az op art művészek gyakran ismétlődő 

motívumokat használtak, amelyeket 

könnyen át lehetett fordítani a 

komputer matematikai nyelvére. 

A digitális művészet - komputer művészet 

és 3D-s animáció - elsőgenerációs 

képviselője. 

Az 1970-es években a Fehér Ház 

elnökének tudományos tanácsadója. 

A komputeres biztonság, a tudományos 

és technikai információvédelem volt a 

feladata. 

15 évig dolgozott a Bell Labsban, ahol az 

interperszonális kommunikáció, a 

háromdimenziós komputergrafika, az 

animáció, az ember és gép közötti 

kommunikációs kapcsolat és a 

beszédjelek tömörítése, valamint az 

esztétika érdekelte. Julesz Béla random-

pontjaival dolgozott. Első digitális 

komputerműveit 1962-ben programozta. 

1970-ben 3D-s interaktív eszközt hozott 

létre, a mai virtuális valóság- rendszer 

előfutáraként. 





Akttanulmány, 1966 (Leon Harmonnal) 1968-ban szerepelt 

az Ex Machina c. kiállításon a Brooklyn Museumban 

KNEW KNOWLTON (1931) 

Cím nélkül, 1975 

1963-ban kifejlesztette a Bell Flicks programnyelvet a komputeres 

mozgáshoz, majd megalkotta az IBM 7094 komputert és a Stromberg 

Carlson 4020 mikrofilm lejátszót. Minden kerethez a szürke 8 árnyalata 

tartozott, így az eredmény 252x157-es felbontás lett. Stan VanDerBeekkel 

megalkotta a Poem Field c. animációt. 1966-ban fotomozaikkal kísérlete-

zett: képek kis szimbólumaiból nagy nyomatokat hozott létre. Egy új prog-

ramnyelvet is alkotott (EXPLOR). A női akt tanulmányával szkennelt fotót 

kettes számrendszerbe konvertálta és féltónusba tette át. 



1975: Mosaic Art művek  



1967-ben megalakult az EAT (Experiments in Art and Technology). Itt 

kezdett el komputerrel kísérletezni Robert Rauschenberg, Andy Warhol, 

John Cage és Jasper Johns. A Bell Labs támogatta a munkájukat. 

 

Európában a legfontosabb korai komputer- és digitális installáció-

művészeeti kiállítás Londonban volt (Cybernetic Serendipity, 1968), amit a 

londoni Kortárs Művészeti Intézet támogatott. Fontos mérföldkövet jelentett az új 

média művészetben való elfogadtatásában. Jasia Reichart szervezte, és a kor 

legjelentősebb mérnök-művészei és képzőművészei voltak jelen, így a magyar 

származású Charles Csuri, és a számítógépes művészet úttörői közül Michael 

Noll, Nam June Paik, Frieder Nake, John Whitney, Laposky, Földes, Knowlton, van 

der Bek, John Cage, stb. 325 résztvevője volt a világ minden tájáról. A kiállítás 2 

hónapja alatt korai számítógépes zeneműveket is előadtak. 1969 és 1970 között a 

kiállítás Washington- 

ban és San Francis- 

coban is bemutatás- 

ra került.  

A művészek 

a komputergrafika és  

az animáció határait 

feszegették. 



VERA MOLNÁR (1924) 

1960-ban társalapítója a “Groupe de 

recherche d’art visuel” (GRAV) művészeti 

szervezetnek, amely a látás és érzékelés 

kapcsolatát kutatta és a konkrét vizuális 

látványtól való elszakadásra törekedett.  

A 60-as években az op-art és a kinetikus 

mozgalom fontos képviselője volt. 
  

1967-ben ugyancsak társalapítója az “Art 

et Informatique” és az “Institut d’Esthetique 

et des Sciences de l’Art”-nak Párizsban. 

Művészete hipotetikus karakterű, a mű 

elkészítésének szisztematikus folyamatára 

koncentrál. 1968-tól dolgozik számító-

géppel, de már előtte olyan rajzsorozatokat 

alkotott, ahol geometrikus formákat 

transzformált, míg szét nem estek, rajzait 

plotterrel nyomtatta ki. 



A rend, 1971 

Plotterrajz, 1970 

5 kép a 196 négyzet c. sorozatból, 1974  

Tisztelet Paul Kleenek, 1971, tollrajz 

Négyzetes struktúrák, 1986 



MANFRED MOHR (1938) 

Párizsban litográfiát tanult, majd 

hagyományos képeket festett. 1969-ben 

kezdett komputerrel dolgozni, amikor 

eldöntötte, hogy a konstruktív művészet 

érdekli. Generatív művészetével 

minimális formából maximális kontextust 

teremt. Primitív elemeit öntudatlanul 

variálja, a kockát forgatja és torzítja.  

 

1973-tól a kocka szimmetriájának a 

felbontása kezdi érdekelni, melynek 

eredménye 1978-ban a térbeli 

hyperkubus. 1971-ben önálló kiállítása 

volt a párizsi Városi Modern Művészeti 

Múzeumban, mely ettől kezdve rendsze-

resítette a komputergrafikusok bemuta-

tását.  



LARRY CUBA (1950-) 

1974-ben animációval kezdte a 

pályáját (Tárgyak és transzfor-

mációk). 1975-ben John Whitney 

felkérte, hogy vegyen részt az 

Arabeszk c. első filmje 

komputerizálásában. Ettől az 

évtől kezdve a NASA csúcs-

gépén dolgozhatott, és egyete-

men tanította az animációt.  

 

Az első saját animációs filmje, a 

Két tér 1979-ben készült. 

Chicagoban részt vehetett a 

Grass grafikai rendszer kifejlesz-

tésében, később a Star Warsban 

használta az itt szerzett tudását. 

Másik rajzprogramja a Zgrass. A 

Kiszámított mozgások c. animá-

ciós filmje bejárta a világot. 
A Star Wars terének animációs rendszere 

A Két tér c. animációs film egy jelenete, 1979  



DAVID EM (1952, Los Angeles) 

1974-ben festőként kezdett, 

majd TV-képek elektronikus 

manipulálásával kísérletezett.  

Jimm Blinns tudós elképzeléseit 

vizualizálta, közben kifinomodott 

rajzainak a térmélysége. 

lvy Ray Smith-tel és Dick Shoup-

pal dolgozott együtt, ekkor 

találkozott a Triple I. program-

mal, amellyel kialakította 

komputergrafikai stílusát. 

 

A Jet Propulsion Laboratory-ban 

elkészíthette saját magáról az 

első digitális monográfiát.   

 



LILIAN SCHWARTZ (1927) 

Önarckép 

Mona/Leo 

Szobrászként kinetikus művével aratott 

sikert. 1966-ban tagja lett az  Experi-

ments in Art and Technology csoport-

nak, (E.A.T.) ahol mérnökök és művé-

szek kísérleteztek új technikákkal.  
 

A technika humanizálása érdekelte, 

ezért reneszánsz alkotók, valamint 

Rembrandt és Einstein portréit, és a 

Szabadságszobrot elemezte. 1975-ben 

készítette első komputerművét. Jóval a 

90-es évek előtt készítette hybrid 

portréit, melyeket a festők portréikkal 

azonos arcvonásaiból rakott össze.  

Az azonosságokat logikusnak látta, 

mert ugyanaz a személy alkotta a híres 

műveket és önarcképüket is (a propor-

ció kánonja). 
  

Az 1980-as években kísérleti animá-

ciókon dolgozott, valamint komputerrel 

generált filmekkel és videóval 

kísérletezett. 3D-s komputergrafika, 2001 



YOICHIRO KAWAGUCHI (1952-) 

A Tokyo Egyetemen végzett, és ott tanít. Ő az egyike 

a nemzetközileg legismertebb komputerművészek-

nek. 1982-ben nagy feltűnést keltett növekedés-

modelljével a SIGGRAPH nemzetközi konferencián. 

Ő alkotta meg 2013-ban a Z-Machines nevű roboto-

kat, amelyek képesek zenét komponálni. Korai mű-

veit komputerfejlesztő kutatókkal közösen hozta lét-

re. Ők építették meg a Links komputert, amellyel 

alkotásainak nagy része készül. Metaballs technikát 

használ, mely organikus formáinak lágyságot bizto-

sít. Tengeri kagylókban és spirális növényekben 

találta meg azokat a formákat, amelyek algoritmikus 

törekvéseinek nyers formáit adják. Ő volt az első 

művész, aki algoritmusokon és matematikán alapuló,  

                                          3D-s képeket alkotott.             

                                          Nagy hatást gyakorolt a 

                                          japán animáció megújulá- 

                                          sára. 1986-ban szerepelt  

                                          a Velencei Biennálén,  

                                          azóta jelen van minden              

                                          fontos nagy nemzetközi 

                                          kiállításon, fesztiválon.    



ED EMSHWILLER (1925-1990) 

                             A 60-as évek amerikai filmgyártására   

                             számos kísérleti filmjével nagy hatást  

                             gyakorolt. Absztrakt expresszionista festő  

                             volt, és fantasztikus tudományos írások  

                             díjazott illusztrátora, mielőtt felfigyeltek volna  

                             a filmjeire és a videóira. 

A Relativity, Totem, Three Dancers és a Thanatopsis című kísérleti filmjeivel díja-

kat nyert és sorra vetítették műveit a nagy filmfesztiválokon. 

Számos multimédia művet alkotott, többek között a Lincoln Center, a Museum of 

Modern Art, a Guggenheim Museum és a Los Angeles Film Festival számára. 

1979-ben 3 perces 3D-s komputerművet készített (Sunstone). 1986-ban 3D-s 

interaktív performanszot mutatott be hangzó képekkel, Morton Subotnijk 

zenéjére. Ugyancsak ővele, 1987-ben egy elektronikus video operát alkotott. 

Ez élő performansz volt interaktív elemekkel, melyek hatására a zenei akkordok 

megváltoztak. Ezt követően több interaktív videofilmje is született, ahol a 

képek változással reagálnak a performansz véletlen elemeire. A káosz-elmé-

let beleépült alkotásaiba, és nemcsak a video-performansz műfaj változására 

hatott, hanem filozófiailag is újat eredményezett. 
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