
ez utólag
jelentést kapott

szalay miklós



(Antonioni, Nagyítás, 1966. A festő...)



Tézis 1:
“A hiba az, ami vezeti az evolúciót; 

a tökéletesség nem ösztönzi a haladást.”
(Colson Whitehead, 1999)



Tézis 1:
“A hiba az, ami vezeti az evolúciót; 

a tökéletesség nem ösztönzi a haladást.”

Jó, de ki mondja?
(szituációfüggő válaszok)



Tézis 2:
...digitális eszközeink (...) csupán annyira 

tökéletesek, precízek és hatékonyak, 
amennyire az őket építő emberek. 

Az új technikák gyakran egy baleset, 
egy tervezett technika vagy kísérlet 

mulasztása által is felfedezhetők.
(Kim Cascone: A hiba esztétikája, 2000)



ráérzésre?

Kulturális evolúció

kultúra vagy 
technológia: 
a megértésük 
hasonló

(n+)1. állomás

2. állomás

3. állomás

4. állomás

5. állomás

... állomás



Kulturális evolúció
Baudelaire befut?

1857
Les Fleurs 
Du Mal



Kulturális evolúció
Baudelaire befut?

?

botrány,
dilemma

„Baudelaire előtt az ő hangulatait...” (Ady)



Kulturális evolúció
Baudelaire befut?

fősodorrá lett,
visszamenőleg 
igazolódik...

...és visszamenőleg 
lesz ciki, aki 
rossz lóra tett..

✔



Kulturális (r)evolúció
Beszélhetünk újdonságokról?

Visszafele nem 
érvényesek 
a fogalmaink

magyarázd el 
a szekérnek, 
mi az a 
sportkocsi



A waterlooi csatatéren állt 
egy Honda motorkerékpár.

St. Auby / Hogyan értelmetlen ez a mondat? 
/ ha nincs tudás, nem lehet igény sem / 

mágia? / ez a mondat művészet



(REKLÁM)
csak a legutolsó technológiai lépéshez támaszt pallót

már csak ennyi kell...



1. TERVEZÉS
döntési konszenzusok sorozata

szint (feltétel)

szint (feltétel)

szint (feltétel)

szint (feltétel)

szint (feltétel)

eredmény



2. MŰVÉSZET
intuíció

Az alkotást 
folyamatában 
elemezni olyan, 
mint mozgó 
biciklin küllőt 
cserélni.



3. PRAXIS
profi, gazdaságos előállítás



MEMETIKUS ÉRTELMEZÉS
Hibák? Inkább gondolatmutációk.

mém = kulturális gén

minden döntés 
a mienk, és mindig 
3 szempontunk van:





Teremtés. 
A képzőművészetben 
a technológia adottság, és 
minden a formálás/alkotás. 
A művész él a lehetőségekkel. 
Nem a technológia sugárzik, 
hanem azon átsugázik az 
egyéniség.

A jó módszer. 
A praxisnak/technológiának minden mindegy, 
csak profi, eladható legyen.

A designban az ergonómiai 
körülményeken túl semmi 
sem adott eléggé (anyag, 
technológia): a megoldás/

formálás viszont szinte 
evidens az előkészületekhez 
képest. A dizájn akkor szép, 

ha működik.ART

PRAXIS
DESIGN



gondolkodási üzemmódok

az értelmezési tartományok 
lehetőségei, korlátai
és disszonanciái





Dinamikusan változó környezetben mit jelent tervezni?
Mire tervről beszélnénk, már rég a hálóban a labda.



Mik a viszonyaik egymáshoz/hozzánk?

A fejlődés tényezői

?



Mik a viszonyaik egymáshoz/hozzánk?

A fejlődés tényezői

a művészet praxisnak tűnik, és fordítva

praxis tervezésnek tűnik, és fordítva

a tervezés művészetnek tűnik, és fordítva



kitekintés:

a múzsa megcsókolja 
a művészt

a múzsa a hüllőagy 
reflexeit igazgatja.

a múzsa ott ül 
a meetingeken 

ART

PRAXIS

DESIGN



mindenkiben mindhárom ott van

Kulturális magánevolúció

l’art pour l’art
paradigmaváltás
merengés, 
kreativitás

rutin
kivitelezés, ami működik
profizmus, 
„tudományos”

formai invenció
tanulás-tanítás
elgondolás, 
tervezés

P

A D



ha mindhárom megvan mindenkiben, kik beszélgetnek?

A három üzemmód...

A D P
A képviselőik. Akik átkapcsolhatnak egymás üzemmódjaiba.



egyiknek sincs primátusa

Viszonyrendszereik

A
P

D

Mit jelentenek egymás számára e fogalmak?
Egymás viszonyában értelmezhetők.



A
P

D
A művészet 
számára 
a praxis

A művészet 
számára 
a design

A praxis 
számára 
a művészet

A praxis 
számára 
a design

A design 
számára 
a praxis

A design 
számára 
a művészet



A
P

D
kortárs 
művészet

hermetikus, 
meglepetésszerű,
következetlen

giccs gyártás

a klasszikus 
(forma)tervezés

eladja, termékké 
változtatja, 
manageli



A

P

D
 művészet...

hermetikus...

giccs... gyártás...

tervezés...

management...



A Dgyors
átkapcsoló-
képesség

P





A
P

D

A (művészeti oktatásban) e három 
kiegyensúlyozott működése szükséges.



Köszönöm 
a figyelmet


