
  

Véletlen, hiba

https://www.youtube.com/watch?v=NGhmn2i4DBU

https://www.youtube.com/watch?v=NGhmn2i4DBU


  

Véletlen, hiba



  



  

Trapdoor: Peder Norrby



  



  

Paul Destieu

My Favourite Landscapemixed media, 240×500 cm, 2006
http://www.pauldestieu.com

http://www.pauldestieu.com/


  

Richard Hutten

Az I+I számára tervezett Richard Hutten szőnyegeket.

http://www.i-and-i.it/
http://www.richardhutten.com/index2.html


  



  

1996 március 23-án az orvosi szakértő megtekintette Roland Opus tetemét, és megállapította, hogy a halál 
oka puskából származó fejlövés. Az áldozat egy 10 emelet magas épület tetejéről ugrott le ÖNGYILKOSSÁGI 
szándékkal (hagyott ugyanis egy erre utaló búcsúlevelet). Esés közben a 9. emelet magasságában életét egy 
az ablakon kilőtt puskagolyó oltotta ki. 

Se a lövést leadó sem pedig az öngyilkosságot elkövető nem tudott a 8. emelet szintjében elhelyezett 
biztonsági hálóról, amelyet az ablakmosók védelmére helyeztek el. Opus nem tudta volna kivitelezni az 
öngyilkosságát emiatt a háló miatt. Általában aki öngyilkosságot akar elkövetni, sikerrel jár, még ha nem is 
olyan módon hal meg, ahogy eltervezte. Attól, hogy Opust lelőtték a 9. emeletnél miközben a biztos halál felé 
esett még nem változik halálának oka öngyilkosságról gyilkossággá ... De a tény, hogy az öngyilkossági 
kísérlet nem járt volna sikerrel, ez az orvosi szakértőt GYILKOSSÁG kivizsgálására késztette. 

A 9. emeleti szobában, ahonnan a lövés jött, egy idős ember és a felesége lakott. Éppen veszekedtek, és a 
férfi a puskával fenyegette feleségét. Elkeseredésében amikor meghúzta a ravaszt, teljesen mellé talált, és a 
lövedék az ablakon keresztül Opust találta el. 

Ha valaki "A"-t próbálja meggyilkolni, de véletlenül "B"-t gyilkolja meg, akkor az "B" ellen elkövetett 
emberölésért büntethető. Amikor szembesítették ezzel a váddal, az öreg ember és a felesége mindketten 
hangoztatták, hogy egyikük sem tudta, hogy a puska töltve volt. Az ember azt állította, hogy hosszú ideje 
szokása, hogy feleségét a töltetlen puskával fenyegesse. Nem állt szándékában, hogy megölje. Opus 
meggyilkolása VÉLETLEN BALESETNEK tűnik, ugyanis a fegyver véletlenül volt megtöltve. 

A kivizsgálás folytatódott, és előkerült egy szemtanú, aki azt állította, hogy látta, amint az idős házaspár fia 
megtöltötte apja fegyverét, körülbelül hat héttel a halálos balesetet megelőzően. Mint kiderült az idős hölgy 
megszakította fia pénzügyi támogatását, ezért fia, ismerve apja fegyveres fenyegetőzési szokását, megtöltötte 
a puskát, arra számítva, hogy így apja majd megöli anyját. Így az ügy ismét GYILKOSSÁGI üggyé alakult, ahol 
a fiú tűnt ki, mint Roland Opus gyilkosa. 

Volt még azonban egy különlegesen szép csavarás az esetben: A további kivizsgálás kimutatta, hogy a 
sértődött fiú (név szerint Roland Opus!) egyre jobban elkeseredett, hogy nem sikerült az anyja elleni 
gyilkosság. Ez az elkeseredés arra késztette, hogy március 23-ánleugorjon egy 10 emeletes épület tetejéről, 
hogy végül egy puskalövés végezzen vele, melyet egy 9. emeleti ablakon lőnek ki. 

Az orvosi szakértő ÖNGYILKOSSÁG címen zárta le az ügyet.

http://www.artpool.hu/veletlen/naplo/0320n.html#23


  

Koincidencia

● koincidencia: lat el. 1. tér- v. időbeli egyezés, 
egybeesés 2. tud jelenségek, hatások 
egyidejű fellépése 3. atom impulzusok 
egyidejű v. igen kis időbeli eltérésű 
megjelenése két v. több 
részecskeszámlálóban 4. hír két v. több 
impulzus egyidejűsége esetén jelentkező 
kimenő jel (Bakos Ferenc: Idegen szavak 
szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984)



  

Koincidencia vs plágium

● koincidencia: események vagy jelenségek 
látszólagos ok nélküli egybeesése

●

● plágium: szellemi alkotás részleges, vagy 
teljes lemásolása és saját néven való közlése



  



  



  

Blue Noses: 



  



  

Véletlen generálás                
A képzőművészetben Jean Arp és Sophie Taeuber-
Arp együtt alkotott „valószínűségi 
törvényszerűségeket követő” kollázssorozatát (1918) 
tekinthetjük az első véletlen-tudatos 
alkotásnak–  tegyük hozzá: a véletlen alkalmazása 
volt a Dada egyik legfontosabb 
alkotástechnikája – amelynek negyven évet kellett 
várnia az általa közvetített gondolkodásmód 
továbbvitelére. Az Arp-házaspár munkásságának 
hatására a francia François Morellet 1958-ban alkotta 
első véletlengenerált sorozatát, amelyről így 
ír: Rájöttem, hogy a véletlen segíthet újraéleszteni 
azokat a rendszereimet, amelyek már békésen 
szunyókáltak. Imádtam az irritációt, a baleseteket, 
amelyek ’programozott’koincidenciákat okoznak, és 
amelyek nem önkényes művészi döntéseim 
szubjektivitásából fakadnak.

A párhuzamok fellelhetők az aleatorikus zenében 
(John Cage, hazánkban a korai Új Zenei Stúdió) és a 
konkrét költészetben (Gomringer, Papp Tibor), 
valamint a filozófiai alapvetésekben, a strukturalizmus 
megjelenésében. Max Bense filozófus szerint a 
művészet a meglepetés léha természetén alapszik. 
Www.osas.hu



  

Mozart Dobókocka-menüett

● Útmutató valcerek komponálására dobókockák segítségével. Az előadói utasítás 
egy táblázatot tartalmaz, amelynek oszlopfeliratai a „zenei mondat” 8 ütemét, sorai 
a két kockával dobható 11 értéket jelentik, a mellékelt kotta pedig megad előre 
komponált 176 ütemet. A közönségből négy hallgató dobott, az eredmény pedig 
megmutatta, hogy az épp aktuális ütemhez az előre adott 176-ból melyiket kell 
használni. Miután a 32 szükséges ütem létrejött, Csalog Gábor azon melegében el 
is játszotta a „vadonatúj” Mozart-menüettet. Kottagenerátor:

● http://sunsite.univie.ac.at/Mozart/dice/collaborate.cgi?tables=yes

http://sunsite.univie.ac.at/Mozart/dice/collaborate.cgi?tables=yes


  

Aleatorikus zene                           

● John Cage
● Egyes művei bizonyos sablonok, árnyvetületek, 

leképezések vagy papírhibák nyomán keletkeztek: Music 
for Carillon (1952) vagy Music for Piano 1–19 (1951–1953). 
Komponáláskor még csillagtérképet is használt az Atlas 
Eclipticalis c. mű esetében (1961). Ez a metodológia új, 
grafikaszerű kottaírást, hanglejegyzést követelt, s Cage 
úgynevezett kottagrafikákon jelzi intencióit. 1978-tól a 
Crown Point Press e grafikaként írt zenéket meg is jelenteti. 



  

John Cage: Atlas Eclipticalis (1961-
62)

youtube.com/watch?v=thLGEwlBxjA&feature=kp

http://youtube.com/watch?v=thLGEwlBxjA&feature=kp


  

Cage kották

"The New Nothing 6" (2012) photo-polymer embossment on cotton paper by Luca Antonucci 32" x 40"



  

John Cage: Chess Pieces

John Cage, Fontana Mix



  



  



  



  

Anestis Logothetis, Ichnologia

Lois Andriessen, A Flower Song



  

John Cage: 4'33"                               
https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4

1952-ben: 4'33"

Az előadó a csendre figyel. 
A művel való foglalkozás, 
vele kapcsolatos meditáció 
fontos. Amadinda 
ütősegyüttes felvétele 
elérhető.

https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4
http://hu.wikipedia.org/wiki/1952
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=4%2733%22&action=edit&redlink=1


  

Ryszard Winiarski



  

Brown mozgás



  

szakkádikus mozgás



  

●Diet Sayler



  

●Bujdosó Alpár, 1978



  

● Wolsky András Egy napi 
véletlen című 1998-as 
munkája, amikor egy 
budapesti séta során 
kockadobással döntötte el, 
hogy egy utcasarkon merre 
forduljon, majd az így bejárt 
útvonalat egy "folyamatábrán" 
jelenítette meg.

https://www.youtube.com/watch?v=zYN1hzFil8Y

https://www.youtube.com/watch?v=zYN1hzFil8Y


  

Wolsky András, 2012



  

Kenneth Martin, Chance, Order, Change 6 (Black) 1978-9



  



  

Marie-Catherine & Bernard Adde 
( F) 

● Marie-Catherine és 
Bernard Adde 
munkájában a 
mikádó-, vagy 
másként 
marokkójáték 
pálcikáinak 
véletlenszerű 
elhelyezkedése 
fordul át a síkba



  

●Bálványos Levente

● Gipszbe véletlenszerűen beleejtett, majd 
később néhol a kompozíció szempontjából 
kiigazított, piros és fekete grafitdarabok 



  

Francois Morellet
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