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Létezhete valami nem valódi, ami nem létezik? „Ami a kimondás és elgondolás (számára) létezik, annak lennie kell: hiszen létezését
tekintve (az) van, / a semmi pedig nincs. Arra intelek, fontold meg ezt! / Mert először a kutatásnak ettõl az útjától tartalak vissza, / azután
meg attól, amelyen a mit sem tudó halandók / tévelyegnek, a kétfejűek; mert tanácstalanság / kormányozza keblükben a tévelygő
gondolkodást, így sodródnak / süket és vak, elkábult, különbséget tenni nem képes népség, / akik azt hiszik, hogy lenni és nem lenni
ugyanaz / és nem ugyanaz, és mindannyiuk ösvénye a visszájára fordított.” (Platón)

17. Adatmentés / Data Save, print, a5, 2007

"Árnyék és világosság
A rajzoló művészetnek három eszköze van, melyeknek segítségével a testeknek képét, utánzatát sík fölszinen előállítja. E három eszköz: a
rajzolat, az árnyék és a világosság megjelölése és a szinezés. A rajzolat az a vonal, mellyel a sikon körülhatároljuk a tért, melyet a test a
térben elfoglal. A rajzolat tehát a testet alulról fölfelé és jobról balra való kiterjedésében utánozza, és ezzel visszaadja a test formalényegét,
ugy hogy azt fölismerjük, tehát az utánzás java részét elvégezi. A rajzolatból azonban hiányzik a testnek harmadik, a hátulról előre való
kiterjedése, azaz a domboruság. A testnek kiemelkedő részei világosabbak, mélyebben fekvő részei pedig, ahova kevesebb világosság jut,
többékevésbbé árnyékosak. Ha a világosságnak és az árnyéknak ilyetén megoszlását a rajzolaton előállítjuk, akkor az a harmadik
kiterjedésnek, a domboruságnak látszatával bir, vagyis a sik fölszinen ugy tünik föl, mintha test volna. Ezzel a testnek forma szerint való
utánzata be van fejezve. Minthogy a testeket formájukon ismerjük meg, következik, hogy a rajzolat és a domboruság (relief) a két
leglényegesebb eszköze a sík fölszinen való utánzásnak. De e két eszköz nem csupán arra szorítkozik, hogy a testeket utánozza, s nem
csak annyit ér el, hogy p. egyik személyt a másiktól, Pétert Páltól megkülönböztethetjük, hanem azonfelül képes visszaadni azoknak
jellemét és pillanatnyi kedélyállapotát, szóval az erkölcsi embert is. A harmadik eszköz, a szinezés, a testeket szinük szerint utánozza, s az
utánzatot teljessé teszi. Ámbár a szinezés, mint az utánzás eszköze az utánzat felismerése szempontjából a két előbbi eszközhöz képest
alárendeltnek látszik, mindazáltal, mint olyan, mely minden testnek állandó sajátságát, a szint adja vissza, a festészetben amazokkal
egyenlő jelentőséggel bir. E jelentőség akkor jut teljesen érvényre, mikor a rajzoló művésznek nem egyedül a forma szerint való hű utánzás
a célja, hanem egyuttal az is, hogy műve diszítményül szolgáljon. A rajzoló művészet nem igen felelne meg föladatának, ha lakásunkat csak
a két első eszközzel előállított, bármily élethű ábrázolásokkal népesítené be." (Pallas Nagy Lexikona)
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"Árnyékos fény
az olasz chiaroscuro és a francia clairobscur kifejezéseknek szószerint való magyarra fordítása. a német azt mondja: Helldunkel. a
festészetben igy nevezik a fénynek a hatását az árnyékban. Ez a tárgyak megvilágításának egyik módja. Ugyanis minden tárgy a
fényforráshoz, mély megvilágítja, kétféle viszonyban lehet: vagy egészen szabadon van és a fényforrásból szétáradó sugarak egyenesen
ráesnek, v. pedig egy más tárgynak az árnyékában van és a környezetében levő tárgyakról visszaverődő sugarak vetnek rá világosságot.
Vegyünk például egy embert aki egy lombos fa árnyékában ül. Balfelől nem messze tőle van egy rakás kő, melyet a nap sugarai fénnyel
árasztanak el. Az innét visszaverődő fény arcának egyik felére esik és azt megvilágítja. a jobbja felől levő szintén visszaverődő fény által
megvilágított bokrok lombjai bágyadt sugarakat vetnek az egész alak jobb oldalára fölülről pedig a fa levelei között behatoló nehány sugár
világítja meg. Az ekként megvilágított tárgyon áll elő az árnyékos fény. Vegyük hozzá hogy nem csupán az alakra innen és onnan vetett fény
erejéről van szó, hanem azzal is kell számolni, hogy p. ez esetben a kövekről vetődő fény sárgás, a fa lombjairól vetődő fény pedig zöldes,
tehát emberünk arcának, ruhájának szinét is módosítja. Önként értetik, hogy e tünemény sokkal szövevényesebb, mint az, melyet az
egyenes világítás akár a szabadban (pleine air), akár a szobában idéz elő, ennélfogva ennek a visszaadása egyik nehezebb, átalános
törvényekkel nem szabályozható föladata a festészetnek. Az árnyékos fénynek legkiválóbb mesterei Correggio, Murillo és Rembrandt."
(Pallas Nagy Lexikona)
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