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A cím jelentése: “Transzkommunikációs háló”. 

A félév folyamán a korábbi „Szakítópróba” és „Transom2″ installációim témáját folytattam, 

„TRANSCOMNET” című új munkáimon keresztül: 

Elsősorban a migráció és az elmúlás témája foglalkoztatott. A migráció számomra nemcsak a 

helyzetváltoztatást, a mozgékonyságot jelenti, hanem ezzel együtt a lélek belső vándorlását, a 

személyiség fejlődését és változását értem. Mikor az ember elhagyja szülőföldjét, országát 

egy új világgal szembesül és ismerkedik meg. A számára nem megszokott társadalmi 

szokásokkal, korlátokkal találkozik útja során. Integrálódik vagy visszatér. Ingázik vagy 

megállapodik. 

Vándorlása során egy számára teljesen új “irányvonalak” kiépítésén fáradozik, hogy az 

ismeretlen rendszerben újra eligazodást találjon. Rengeteg veszély, izgalom, új ismeretek és 

kihívások kuszaságában találja magát, ezzel együtt lehetőséget kap, hogy felfedezze és 

megismerhesse ismét önmagát. Ha lelke megnyugszik, otthonra talál. 
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Vajon meddig keresheti az ember az útját? S ha rátalál a bizonyosságra, lecsap rá a 

“SZAKÍTÓPRÓBA”? ((Szakítópróba jelentése komplex: “Nagyon szerethet engem Isten, 

hogy ennyire próbál” (Gyökössy Endre: Zarándokút Jézussal), fizikában az anyagok fizikai 

próbatétele, vagy a párkapcsolatok próbatétele)) 

A migráció témája mellett új munkáimban megjelent az emberi- és párkapcsolatok rejtettebb 

szimbolikája. A társadalomkritika bevonásával, a társadalom és a gyászoló személy közötti 

viszonyok és kapcsolatok boncolgatásán keresztül. A korábbi „Szakítópróba” és „Transcom2″ 

installációm gondolatiságát továbbvéve, a „TRANSCOMNET” installáció egyes lapjainál a 

gyászoló személy szemszögéből kiindulva boncolgattam a gyászmunka témát. Foglalkoztatott 

az, hogy miként vélekedik és bírálja a társadalom a gyászoló személyét? Milyen elvárásoknak 

kell megfelelnie a gyászolónak a társadalomban? Az együtt érző, a segítő és a támadó 

magatartást próbáltam érzékeltetni a gyászoló szemszögéből, amikor is annak élet értelme és 

értékrendszere teljesen megváltozik a történtek után. 

Ha valakit elvesztünk, egyfajta űr keletkezik. Ekkor tanuljuk meg igazán, mennyire értékes az 

életünk. A kérdés az, hogy mit kezdünk egy ilyen esemény után. 

„Az élet akkor kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapta” (Pál Ferenc: Tükör által 

világosan). Igazából az életünk nagy kérdései akkor merülnek föl, amikor ki-ki eljut arra a 

pontra, hogy nincs tovább. Az „igazából” szó azt jelenti, hogy itt jön egy olyan kihívás, 

amelynek megválaszolása a hit elmélyítése által lesz lehetséges. Aki egy ilyen helyzetbe 

belekerül, és egy ilyet átél, az nem fogja azt gondolni, hogy az ő tapasztalata és élménye 

viszonylagos élmény. 

Ahogy korábbi munkáimban is feszegettem már a tabu témakörét, most a gyász, mint tabu 

került elemzésre. A mai kultúránkban és a társadalmunkban nem veszünk tudomást a halálról 

és a gyászról. Egyfajta hárítás és hallgatás övezi körül a témát, pedig életünk szerves része. 

Értelemszerűen nem szeretjük a megpróbáltatásokat, a kríziseket és a traumákat, melyeket 

hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni. Éppen ezért, szerettem volna szembenézni a 

problémákkal és általánosabb érvényűvé formálni a mondanivalót: Hogy viszonyul a halál és 

a veszteség témához, az elmúláshoz a kollektív tudat? 

Ha nem tesszük fel a kérdést és nem foglalkozunk azzal, hogy hol van a vég, akkor honnét 

tudjuk, hogy most hol vagyunk és merre tartunk? 

„A halál felfogása és elfogadása befolyásolja az életünk módját, az elintézetlen problémák, az 

elért és el nem ért eredmények teszik könnyűvé vagy nehézzé a megválást az élettől. Olyan 

összefüggéssel állunk szemben, amely meghatározó egész életünkre.” 

(Polcz Alain: Együtt az eltávozottal) 

A sorozatban nyomatékosan foglalkoztam a gyászmunka legvégső fázisával, az adaptációval 

és a megbékéléssel (gyógyulás és megtisztulás), amikor is a veszteség elfogadása megtörténik 

és a gyászoló képes lesz a megfelelő életvitelre. Ilyenkor az ember képes viszonylagossá tenni 

saját, ezzel kapcsolatos élményét és tapasztalatait. Az új egyensúlyi állapot megfelelhet 

annak, hogy a gyászfolyamat végén egyesek pszichésen gyengébbnek, sebezhetőbbnek 

érezhetik magukat, míg mások olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek növelik én-

erejüket, fejlesztik megküzdési képességüket. 

Foglalkoztatott a posztraumás növekedés, mellyel a pozitív pszichológia foglalkozik 

leginkább. 

Az ember a veszteségélménye kapcsán, ebben a beszűkült, feszült, fájdalmas állapotában is 

olyan fejlődésen mehet át, mely meghaladja a krízis előtti állapotot. A tapasztalt változások öt 

területen mutatkoznak leginkább: 



- Az élet fokozottabb megbecsülése és prioritásokban bekövetkezett változások 

- Melegebb, intimebb kapcsolatok átélése 

- Sérülékenység érzése, de egyidejűleg a személyes erő fokozódásának érzése 

- Új lehetőségek és életpályák felfedezése a személyes életben 

- Spirituális fejlődés, az élet végső kérdései iránti érdeklődés 

Ha súlyos trauma éri az embert, két út lehetséges. Vagy megroskad, vagy megerősödik. 

Következő munkáimban leginkább a GYÓGYULÁST ÉS MEGBÉKÉLÉST, a trauma 

pozitív feldolgozását próbáltam feldolgozni és szemléltetni, a személyiség fejlődéssel, a hit 

kapcsolatával és annak megerősödésével. 

A „TRANSCOMNET” új installációmnál a következő 14 stációt jelenítettem meg 

(A 14-es szám szimbolizálja Krisztus keresztútját a 14 stáción keresztül): 

- A bizalom és a bizalomvesztés helyzete 

A bizalom és az alapvető hit megsebződése vagy megerősödése (újrakezdés) 

- Túlélés, erőtartalék 

- Képzelőerő, életerő, hit sajátos összefüggései 

- Segítő elköteleződés (párkapcsolat, család, barátok és minden, ami ezzel járó gyógyító 

intézmény lehet) 

- Hárítás, tagadás 

- A gyász a szégyenérzet tükrében 

- A cselekvésre való képesség és annak egyik legfőbb akadálya, a szégyen 

- Önpusztítás 

- Lelkiismeret-vizsgálat, személyiségfejlődés 

- Kivé lettél? Kivé akarsz válni? Te mit adsz? 

- Akarunk-e gyógyulni? Minden sebből fakadhat élet 

- Változtatás a halálveszély fényében 

- Elengedés, hit, újrakezdés 

- Gyógyulás és megbékélés, a testi, lelki megtisztulás 

Műalkotások műfaja és mennyisége: 

Szándékomban a hagyományos módszerek alkalmazásán túl a kísérleti grafika határainak 

tágítása és feszegetése. Foglalkoztat a grafika „térgrafikává” való alakítása, grafika-

installációim gyakran hely specifikusak és meghatározó szerves részét képezik a térnek. 

Gyakran tervezem őket szakrális terekbe (ez esetben a kassai zsinagógába), ahol szokatlan 

párosításként egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás. Az installációk 

mellé gyakran hangot és mozgóképet is párosítok. A doktori képzésen belül a választott 

témám: Grafika + Hang + Mozgókép. Grafika központú művek rokon művészeti műfajok 

közös alkalmazásával. 

- Egy nagyméretű grafika-installációt terveztem hanggal és QR-kódok felhasználásával. A 

grafikák vegyes technikai alkalmazással, a fotó, fotogram, illetve számítógépes grafikai 

eszközök felhasználásával készültek el, mely saját, általam kikísérletezett technikai 

megoldások együttese. Technikai újításként színes ábrázolással is kísérleteztem. A 

levilágításokat szimbolikus folyamatként értelmezem. A 14 darab fekete-fehér- és színes 

grafikák fényvisszaverő reflexfóliára (fényvisszaverő fólia, 7 db 100×150 cm és 7db 

100x75cm) lettek kinyomtatva, melyek jelzőtáblákra (7db 100×150 cm és 7db 100x75cm) 



lettek felkasírozva. Kísérleteztem az anyagok egymáshoz akcióba lépő fizikai reakciójával: A 

jelzőtáblák fehér autózománc festékkel lettek két rétegben lefújva. Majd a kinyomtatott 

reflexfóliák rájuk lettek kasírozva. A két anyag – a zománcfesték és a fólia ragasztós hátoldala 

– akcióba lépett egymással, így végeredményben egyenletesen felhólyagzott hatású 

reflexfóliás bőrfelületeket kaptam. 

A jelzőtáblák szimbolizálják az útkeresést, életutat, valamint a helyes úti irányok jelzését. 

A munkák egy része sötétbe, másik részük világos kiállítótérben volt installálva. 

- Interjúkat készítése gyászoló személyekkel: 

A grafikák mellett QR-kódok vannak ragasztva. Innét okos telefonnal leolvashatóak egy 

internetes blogról http://transcomnet.blogspot.hu az egyes gyászoló személyek (barátok, 

ismerősök) gyászfolyamatának történetei, a tudatos gyógyulási folyamataik és megoldásaik 

hangsúlyozásával: Az érdekelt, mi történik a krízishelyzetben a gyászolók szemszögéből? 

Mik segítettek számukra a megbékélésben, a gyógyulásban, a felépülésben a gyászmunka 

feldolgozása kapcsán? Milyen személyiségváltozást észleltek magukon? Hogy alakult a 

történtek után a hittel való kapcsolatuk? Bizonyos idő elteltével miként változik a 

veszteséghez, a gyászhoz és a feldolgozáshoz való viszonyuk? 

Az interjúk száma a tervek szerint folyamatosan fog bővülni. A honlapra bárki válaszolhat a 

feltett kérdésekre anonym felhasználói névvel. 

   Az interjúhoz tartozó kérdéseket két pszichológus barátommal, Varga Judittal és 

Csémy Melindával dolgoztam ki: 

1. Le tudnád-e írni azt az érzést, amit akkor éreztél, amikor megtudtad, hogy elveszítetted 

szeretteted? 

2. Ha nem okoz gondot, megosztanád-e, hogy melyek voltak a legsötétebb gondolatok, 

melyeket  

a halálesettel kapcsolatban éreztél (magaddal vagy másokkal kapcsolatban-gyűlölet, 

öngyilkossági vágy, nincs értelme az életnek, már soha nem megyek férjhez, stb.)?  

3. Milyen érzéseid voltak az elhunyttal kapcsolatban a tragédia után, hogy látod őt most x év  

elteltével? (a felmagasztaláson, az elhunyt személy idealizálásán túl talán negatív érzések is  

felszínre kerülhettek: itt hagytál, kitoltál velem, neked már könnyű?!…)  

4. Ki vagy mi adott erőt ahhoz, hogy-e személyes tragédia után értelmét érezd az életednek,  

folytatni tudod azt? 

5. Mikor érezted (érzed-e) egyáltalán hogy a haláleset megerősített, “új emberré” váltál? 

Változtak-e interperszonális (másokkal való) kapcsolataid? Milyen módon? Változott-e 

életszemléleted? Milyen személyiségváltozást észleltél magadon?  

6. Mikor érezted, hogy “tovább tudsz lépni”? Éreztél-e bűntudatot? (Amennyiben szerelmi 

társról  

van szó, mikor kezdted azt érezni, hogy most már valaki az elhunyt kedvesed “helyébe 

léphet?”)  

7. Mi segített, mi segít a feldolgozásban?  Mik segítettek számodra a megbékélésben, a 

gyógyulásban, a felépülésben a gyászmunka feldolgozása kapcsán? (Miben különbözik 

szerinted  

egy “művész” gyászmunkája, gyorsítja-e vagy késlelteti- e gyászfolyamatot, ha a szeretett 

elhunyt a gyászoló műveiben megjelenik, esetleg főszerepet kap?)  

8. Szerinted meddig tart a gyász és egyáltalán véget ér-e valaha?  

9. Emelkedettebb, esetleg spirituálisabb irányt vett-e az életed? Hogy alakult a történtek után 

a  



hittel való kapcsolatod?  

10. Értelmezted-e tragédiát tágabb perspektívából, mit akarhatott ezzel velem Isten?   

- Hang az installációhoz: 

A hang-installáció véglegesítése még nem fejeződött be. Tóth Péter zeneszerző vállalta 

amegkomponálást, az időhiány végett viszont ez a terv eltolódott. Emiatt öcsémmel együtt, 

Mayer József nagybőgő előadóművésszel komponáltunk egy vázlat-verziót a hang 

hoz. Az óceán, a szívverés, sóhaj hangjait komponáltuk össze, szimbolizálva a gyászfolyamat 

időszakának kezdeti stádiumát (morajló, hullámzó, felkavaró, dübörgő hangzás), a 

megbékéléstől és gyógyulásig (csendesebb, halkabb, meditatívabb hangzás). A hangszórók a 

térben szétszórva lennének majd egy nagyobb önálló kiállítás során elhelyezve, a térhatás és 

hangerő váltakozásának függvényében. 

A Transcomnet-sorozat egyes részei a következő kiállítási helyszíneken voltak bemutatva:    

- 2013 március 27 – május 31., „Itiner”, (Jakatics-Szabó Veronikával), Molnár Ani Galéria, 

Budapest 

- 2013. április 4-30., „Transcom.net” (csoportos kiállítás Gyenes Gábor (SK), Szőke Erika 

(SK) és 

Pézman Andrea (SK) grafikusművészekkel, mely a II. Szlovákiai Magyar Képzőművészek 

Fórumának egyik kiállításaként valósult meg, Rovás Ház, Kassa (SK) 

- 2013 június 11. – június 25., „Stano Bubán and Éva Mayer”, Nemzeti Galéria, Malá Stanica, 

Skopje (MK) 

Tervezett önálló kiállítás a sorozat bemutatására: 

- 2013 július 9. – 28., Nagyszombati Zsinagóga, Nagyszombat (SK) 

- 2014 tavasza, At Home Gallery, Somorja (SK) 

- 2014 tavasza, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre 
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Siegfried Zielinski Workshop, Szilágyi Kornél és Vándor Csaba prezentációja 
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Siegfried Zielinski's lecture 

Categories: ajánló  

International Workshops in the Doctoral School, April 

2013 

Posted on 2013. április 17. szerda by ea 

No comments 

AnArcheology/Variantology/EndArt/Innovation workshops 

Hungarian University of Fine Arts, Budapest 

Doctoral School 

April 02, 2013 / April 12, 2013 

Prof. Dr. Siegfried Zielinski (Universität der Künste Berlin) 

gwk.udk-berlin.de/personen/zielinski/ 

Lectures 

Tuesday, April 02, 2013 

http://kutato.mke.hu/category/recommendation/
http://kutato.mke.hu/2013/04/17/international-workshops-in-the-doctoral-school-april-2013/
http://kutato.mke.hu/2013/04/17/international-workshops-in-the-doctoral-school-april-2013/
http://kutato.mke.hu/author/ea/
http://kutato.mke.hu/2013/04/17/international-workshops-in-the-doctoral-school-april-2013/#respond
http://gwk.udk-berlin.de/personen/zielinski/


10.00 On Variantology of the Arts and the Media. 

Towards a Logic of the Multitude. 

Wednesday, April 03, 2013 

10.00 >>means and seas<< 

Oceanic versus territorial thinking. 

On Siegfried Zielinski: 

Siegfried Zielinski studied theatre, modern German literature, linguistics, semiotics, 

sociology, philosophy, and political theory in Marburg and Berlin, at the Free University and 

the Technical University. His Ph.D. dissertation in 1985 on the History and Cultural 

Technique of the Video Recorder became the book “Zur Geschichte des Videorecorders ” 

In 1993, Zielinski was appointed Professor of Communication and Audiovisual Studies at the 

Academy of Media Arts Cologne; where, in 1994, he became its Founding Director. 

In 2007, Zielinski took the chair in media theory at Berlin University of the Arts. He also 

teaches techno-aesthetics and media archaeology at the European Graduate School (EGS) in 

Saas Fee, Switzerland, where he holds the Michel Foucault professorship and he is director of 

the International Vilém-Flusser-Archive. (en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Zielinski) 

Variantology.  

On Deep Time Relations of the Arts, Sciences and Technologies 

Our work on deep time relations between arts, sciences, and technologies does not seek to re-

invent the concepts of the media or the arts. The aim is to open up both media and the arts via 

their interactions with scientific and technological processes. It is our hope that media experts 

will see their research areas in a broader light than before, and that disciplines which have so 

far not participated in these discourses (such as theology, classical studies, many areas of the 

history of science and technology) will develop an openness for media questions. Right from 

the beginning Variantology/Archaeology of the Media was conceived as an international 

research and exchange project. variantology.com/ 

Vilém Flusser Archiv www.flusser-archive.org/ 

Recent Books: 

- [... nach den Medien]. Nachrichten vom ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert. Merve 

Verlag, Berlin, 2011 

- Variantology 1-5, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2005 – 2011 

- Deep Time of the Media – Towards an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical 

Means. MIT Press, Cambridge MA, London 2006 

http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Dr._Siegfried_Zielinski 

Siegfried Zielinski on-line: 

A Trilogy of Time 

www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/a-trilogy-of-time/ 

On An-archaeology 

www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/on-an-archaeology-an-archaeologische-

befunde/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Zielinski
http://variantology.com/
http://www.flusser-archive.org/
http://medienhaus.udk-berlin.de/pages/Dr._Siegfried_Zielinski
http://www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/a-trilogy-of-time/
http://www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/on-an-archaeology-an-archaeologische-befunde/
http://www.egs.edu/faculty/siegfried-zielinski/videos/on-an-archaeology-an-archaeologische-befunde/


An Interface without a Medium 

http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=81&lang=EN  

 

Prof. Ivan Ladislav Galeta 

ilgaleta.alu.hr/ 

Hiba, mint a kreativitás bázisa / Mistake, as basis of creativity 

Lectures 

Tuesday, April 09, 2013 

10.00 

Wednesday, April 10, 2013 

10.00 

On Ivan Ladislav Galeta 

Galeta is one of the most definitive artist-filmmakers of the second half of the 20th century 

and one who has led a life true to the paroles of his artwork. A romantic artist rather than an 

entrepreneurial globe-trotter, he promoted the work of others as much as his own and was a 

constant seeker of new, captivating methods with which he would merge social purpose and 

art. 

With a creative activity that spans over forty years and includes photography, installations, 

sculpture and object art, performance, video-art, expanded cinema, sound and TV 

interventions, and the written word, Galeta’s films appear to be only a fraction of his legacy. 

Indeed his single-channel filmography, the basis of this presentation, ends before the 90s. 

From then on he will continue with more conceptual art pursuits; the blending of his video art 

and his work as a custodian of the biosphere produced the ENDART series. T (EYE) is one of 

the 18 elements of the ENDART 5 (2008), presented here to remind that Galeta has not only 

worked extensively on video in his later days but that he has indeed used it from a very early 

stage. tiff.filmfestival.gr/default.aspx?lang=en-US&page=721&SectionID=86 

The Illusionist. The Magic Performances of multimedia artist Ivan Ladislav Galeta 

eefb.org/archive/february-2013/ladislav-galeta/ 

Interview with Ivan Ladislav Galeta following the retrospective of his work at the Pompidou 

Center. 

eefb.org/archive/february-2013/interview-with-ladislav-galeta/ 

Ivan Ladislav Galeta perspektívái 

paksikeptar.hu/naptar/kiallitas_lap.php?mid=1509122baf0374 

The Perspectives of Ivan Ladislav Galeta 

www.pm.c3.hu/text-Peternak-Miklos/ 

Filmography 

Metanoia, Super 8, B&W-Color, 12′ (1969) 

sfaira, 35mm, B&W, 10′ (1971-1984) 

Two Times in One Space, 35mm, B&W, 12′ (1976-1984) 

http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=81&lang=EN%20%0d%0c
http://ilgaleta.alu.hr/
http://tiff.filmfestival.gr/default.aspx?lang=en-US&page=721&SectionID=86
http://eefb.org/archive/february-2013/ladislav-galeta/
http://eefb.org/archive/february-2013/interview-with-ladislav-galeta/
http://paksikeptar.hu/naptar/kiallitas_lap.php?mid=1509122baf0374
http://www.pm.c3.hu/text-Peternak-Miklos/


PiRâMidas, 35 mm, colour, 12′ (1972-1984) BBS 

Water Pulu 1869 1896, 35 mm, color, 9′ (1973-1987) BBS 

WAL(L)ZEN, 35 mm, colour 7′ (1977-1989) BBS 

Ivan Ladislav Galeta on-line: 

Deep End Art – Work in Regress 

www.ozafin.alu.hr/end_art/ 

Blackboards by Ivan Ladislav Galeta 

www.ozafin.alu.hr/lgaleta/ 

 

Lectures 

Wednesday, April 03, 2013 

Dr. Brigitta Zics 

14.00 – 17.00 Individual Tutorials: As places are limited please book it in advance 

Thursday, April 04, 2013 

11.00 – 13.00 Brigitta Zics & Ben Freeth: Open Innovation in Art and Technology/ Showcase 

of digital art works produced in Culture Lab 

14.00 – 17.00 The Living Lab: Seminar. Reading Group and Discussion 

Friday, April 04, 2013 

11.00 –  17.00 Conectiveness: Thinking and Making of Intimacy: 

Conceptual and Technological Prototyping Workshop ( no pre-knowledge of technology 

necessary ) – Brigitta Zics & Ben Freeth 

Workshops, consultatios 

with Prof. Siegfried Zielinski, Dr Brigitta Zics and Prof. Ivan Ladislav Galeta (Not open for 

the public) 

April 02-06, 2013 / April 08 -11, 2013 

  

In the frame of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0016 

Project leader: Miklós Peternák, Hungarian University of Fine Arts 

Project coordination: Dr Brigitta Zics, Culture Lab, Newcastle University, UK 

Categories: ajánló  

Szvet Tamás: The Nine Billion Name of … 

Posted on 2013. március 25. hétfő by szvet 

No comments 

The Nine Billion Name of… – című munkám egy olyan interfész, mely nagy mennyiségű 

információt tesz láthatóvá, miközben művészet elméleti kérdéseket feszeget. Kutatásom a 

művészeti tevékenységek definiálásával, azok kimerítésével, és képzelettársítással 

http://www.ozafin.alu.hr/end_art/
http://www.ozafin.alu.hr/lgaleta/
http://kutato.mke.hu/category/recommendation/
http://kutato.mke.hu/2013/03/25/szvet-tamas-the-nine-billion-name-of-%e2%80%a6/
http://kutato.mke.hu/author/szvet/
http://kutato.mke.hu/2013/03/25/szvet-tamas-the-nine-billion-name-of-%e2%80%a6/#respond


foglalkozik. A fényújságon látható mű többek közt az elnevezéssel, és a nyelv határaival 

foglalkozik, melyet Arthur C. Clarke: The Nine Billion Name of God (1953) – című novellája 

ihletett. A díjnyertes novella történetében a tibeti szerzetesek több ezer éve folytatott 

gyűjtőmunkájukat szuper számítógép beszerzésével szeretnék felgyorsítani. Ez a folyamat 

számukra elsősorban a végső pillanat miatt fontos. Mivel hisznek abban, hogy a világ véget 

ér, amikor minden lehetséges variációt lejegyeztek. Míg az említett történet lényege isten 

összes lehetséges nevének összegyűjtése, addig én a művészet (art) szó mellé helyezek 

minden értelmes létező szót a szótárból. …  

 
 

 

 

 

 

Categories: ajánló | Tags: támop  

Horváth Gergely és Nagy Róbert Kiállítása 

Posted on 2013. január 30. szerda by ea 

No comments 

sub tentorium sátor alatt 

Horváth Gergely és Nagy Róbert Kiállítása 

2013.02.06 17.00 h 

Megnyitja: U. Nagy Gábor építész 

Helyszín: AMI Formaterem Kiállítótér 

Sopron, Deák tér 32. 

Megtekinthető: február 20-ig. 

http://subtentorium.wordpress.com/ 
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pár kép a DATA 1S BTIFL – ról 

Posted on 2012. október 15. hétfő by szvet 

No comments 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://kutato.mke.hu/category/recommendation/
http://kutato.mke.hu/2012/10/15/par-kep-a-data-1s-btifl-szimpoziumrol/
http://kutato.mke.hu/author/szvet/
http://kutato.mke.hu/2012/10/15/par-kep-a-data-1s-btifl-szimpoziumrol/#respond
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/12.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/111.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/121.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/13.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/14.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/15.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/18-copy.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/2-copy1.jpg
http://kutato.mke.hu/wp-content/uploads/2012/10/4.jpg


 
 

 

 

 

 
 

 

 

Categories: ajánló  

AEC 2012 

Posted on 2012. szeptember 3. hétfő by harireka 

No comments 

Ars Electronica 2012 

featured artist: Seiko Mikami 

installation @ Lentos Kunstmuseum Linz 

videó: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Li2jsFQSozk#! 

Categories: ajánló  

multicopter aerial photography 

Posted on 2012. augusztus 20. hétfő by fmarci 

1 comment 

Beat Copter Aerial Show Reel 2012 from Beat Copter on Vimeo. 
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http://multicopterworld.com/ 

 

http://www.acme-online.de/ 

 

http://www.camonetec.com/   

MKE DI Közös Ismeretlen c. kiállitása Sepsiszentgyörgyön 

Posted on 2012. július 30. hétfő by ea 

No comments 

a videoért köszönet Komlovszky-Szvet Tamásnak 

  

  

  

Categories: ajánló  

A digitális művészet fórumai és forrásai 

Posted on 2012. június 11. hétfő by ea 

No comments 

Digital Art -  Distribution and Resources  

  

Festivals/Conferences  

ACM Computational Aesthetics in Graphics, Visualization and Imaging 

http://www.computational-aesthetics.org/ 

+ Asian Festivals/Conferences 

ACM Creativity and Cognition http://dl.acm.org/event.cfm?id=RE326 
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Ars Electronica Festival: http://www.aec.at/prix/en/ 

AV Festival: http://www.avfestival.co.uk/ 

CAA Annual Conference : http://conference.collegeart.org/2013/ 

CHI  – Digital Art http://www.sigchi.org/conferences 

DEAF Festival, Rotterdam: http://deaf.nl/ 

European Media Art Festival, Germany: http://www.emaf.de/ 

Future Everything http://futureeverything.org/ 

ISEA Exhibition ( conference is the highest standard): http://www.isea-web.org/ 

Media Art History http://www.mediaarthistory.org/ 

Siggraph http://www.siggraph.org/ 

Transmediale, Berlin: http://www.transmediale.de/ 

  

Institution: 

Ars Electronica Centre http://www.aec.at/center/en/ 

C3: Center for Culture and Communication, Budapest http://www.c3.hu/ 

Institute of Network Cultures, Amsterdam http://networkcultures.org/wpmu/portal/  

V2 – Institute for the Unstable Media, Rotterdam http://www.v2.nl/ 

ZKM – Center for Art and Media Karlsruhe 

  

Journals: 

  

Art Research Online Journal http://www.jar-online.net/ 

+ ACM Special Issues 

  

Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 

http://con.sagepub.com/ Design Issues http://www.mitpressjournals.org/di 

http://www.aec.at/prix/en/
http://www.avfestival.co.uk/
http://conference.collegeart.org/2013/
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Digital Creativity http://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current 

http://fibreculturejournal.org/ 

Grey Room http://www.mitpressjournals.org/loi/grey 

Leonardo http://www.leonardo.info/leoinfo.html 

Oxford Art Journal http://oaj.oxfordjournals.org/ 

  

Resources: 

Media Art – Media History  http://catalog.c3.hu/mediatortenet/index.html#mm 

C3 Video Archive and Media Art Collection http://catalog.c3.hu/ (van angolul is: 

http://catalog.c3.hu/?lang=EN )4 

Media Art Net http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/ 

Monoskop, the media art and culture wiki, http://monoskop.org/Monoskop 

Media Art in Central and Eastern Europe, 

http://monoskop.org/Media_art_in_Central_and_Eastern_Europe 

Variantology/Archaeology of the Media, http://www.variantology.com/ 

http://entropie.digital.udk-berlin.de/wiki/Variantology 

  

  

Categories: ajánló  

Biofeedback + művészet (prezi) 

Posted on 2012. május 25. péntek by harireka 

No comments 

http://prezi.com/zdvi4f-erltp/biofeedback-

muveszet/?auth_key=189b4d6a8c84c4f379598a08135f7a473060c9b7 

Az alábbi prezi néhány, már létező installációt tartalmaz biofeedback-art témakörben. Mivel 

képzőművészetről beszélünk nem invazív eszközök kerülnek felhasználásra ezekben. 

Categories: ajánló  

AM videó dokumentáció: 

Posted on 2012. május 20. vasárnap by szvet 

No comments 
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Szvet a YouTube-on 1. 

Szvet a YouTube-on screen recoding 

Categories: ajánló  

Kibővített Emlékezet / Augmented Memory 

Posted on 2012. május 20. vasárnap by szvet 

No comments 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZVET Tamás 

Kibővített Emlékezet / Augmented Memory 

Parthenón-fríz Hall Budapest 

02.05.2012-12.05.2012 

Valós és virtuális világ egymástól határozottan elválasztva létezik, munkámmal arra teszek 

kísérletet, hogy ezt a határt elmossam, azaz egymásra helyezzem a két területet. Kutatásom az 

immerzív és augmentált virtuális valóságok lehetőségeit vizsgálja a képzőművészetben.  

http://www.youtube.com/watch?v=TirEVSPgaZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=pDUlB5131-g
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Projektem megvalósítására a budapesti Epreskert Parthenón-fríz termében került sor. E térben 

alkotott egykor Stróbl Alajos szobrász, aki számos híres magyar személyiség portréját 

készítette el, ott, az Epreskerti műteremben. Kutatásom során közel húsz archív felvételt 

találtam, melyek – bár különböző időben, de nagyjából – az 1900-as évek elejéről 

származnak. A teremben készült fotókat kódokhoz rendeltem, és azokat eredeti helyükre 

pozícionáltam. Egy monitoron keresztül így lehetőség nyílt, – ha csak elméleti síkon is, a tér 

különböző időben való szemlélésére. Az interfész forgatásával lehetőség nyílt megmutatni a 

tér több mint száz évvel ezelőtti állapotát.  

A szobrászat új lehetőségeit kutatva találtam rá a kibővített tér (Augmented Reality – AR) 

szoftverre. Az AR, mely kódok segítségével ad hozzá a látványhoz, megjeleníthet két vagy 

háromdimenziós alakzatokat, de akár animációt vagy hangokat is. Bár az alkalmazott technika 

nem a legújabb, a felhasználási lehetőségei még nyitottak, érdekes kérdéseket és új gondolati 

tartalmakat vethetnek fel. Munkámban a szoftver felhasználásával egymásra csúsztatom az 

idősíkokat, a valódi teret hozzáadott információkkal egészítve ki. 

A kiállítás az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Doktori Iskola TÁMOP pályázati projekt részeként. A szoftver fejlesztésében kutatásvezetőm 

Szegedy-Maszák Zoltán Dr. habil DLA, a Doktori Iskola vezetője támogatott, a tér 

rekonstruálásában a Stróbl család archív felvételei segítettek. A munkámhoz szükséges egyéb 

technikai segítséget a Lizard Web Media Kft szolgáltatta. 

The divide between the virtual and real worlds is narrowing, my project intends to make an 

attempt to lift the border and superimpose these two worlds. My research is focusing on the 

artistic usage and possibilities of immerse and augmented virtual reality. 

The room where I realized my project was the Parthenon-friz Hall which had been the atelier 

of a Hungarian artist Alajos Strobl in the beginning of the, 20th century . As he was one of the 

initiators of fine art education in Hungary, the installation had a historical layer as well. 

During my research I found several archive photographies of the room, taken in different 

years, but mostly in the beginning of the last century. I bounded the photos and codes, and 

projected them to their original position in the space, thus it was possible to observe the room 

in different periods of time by using a monitor: the turning of the interface enabled the visitor 

to experience the reconstructed space. 

While doing my research on artistic usage of new technologies, I stumbled across the 

Augmented Reality software that I found really interesting. The AR programme uses codes to 

add extra information to the view and is able to show two, or three dimensional objects, 

animation, or sounds. Although it is not the latest development, the way of using it in an 

artistic approach offers many possibilities and questions. By using this application, I placed 

the past and the present together, to play with the time.  

The show was supported by the European Union, as part as the University of Fine Arts 

TÁMOP project. The supervisor of my project Dr. habil DLA Zoltán Szegedy-Maszák, head 

of the Doctoral School helped me developing the project. I am grateful to the Strobl family for 

submitting the necessary documents. The technical background of my project was provided 

by Lizard Web Media LTD 

Dokumentáció / Ducumentation: http://szvet.blogspot.com/ 



Categories: ajánló | Tags: Augmented Memory, Augmented Reality, DLA, MKE, Tamás Szvet  

SensorBreakers 

Posted on 2012. május 9. szerda by harireka 

No comments 

Sziasztok! 

A kutatásunkat a következő linken követhetitek 

nyomon: https://sensorbreakers.wordpress.com/ 

LABOR címszó alatt a kapcsolódó eszközöket, hackeket találjátok. KUTATÁS címszó az 

elméleti anyagok lesznek. Folyamatosan bővül. 

Andi és Réka 

Categories: ajánló  

Coursea – Game Theory 

Posted on 2012. április 20. péntek by zszs 

No comments 

Courses for Everyone. 

We offer a wide range of courses from our partner institutions, spanning the humanities to 

engineering. Find a course that interests you and join today to learn alongside our global 

community! 

https://www.coursera.org/course/gametheory 

Game Theory 

Matthew O. Jackson, Professor 

Yoav Shoham, Professor 

The course will provide the basics: representing games and strategies, the extensive form 

(which computer scientists call game trees), Bayesian games (modeling things like auctions), 

repeated and stochastic games, and more. 

Categories: ajánló | Tags: Game Theory, Stanford University  
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Coursea – Computer Vision: From 3D Reconstruction to 

Visual Recognition 

Posted on 2012. április 20. péntek by zszs 

No comments 

Courses for Everyone. 

We offer a wide range of courses from our partner institutions, spanning the humanities to 

engineering. Find a course that interests you and join today to learn alongside our global 

community! 

https://www.coursera.org/course/computervision 

Computer Vision: From 3D Reconstruction to Visual Recognition 

Silvio Savarese, Assistant Professor 

Fei-Fei Li, Assistant Professor 

This course delivers a systematic overview of computer vision, emphasizing two key issues in 

modeling vision: space and meaning. We will study the fundamental theories and important 

algorithms of computer vision together, starting from the analysis of 2D images, and 

culminating in the holistic understanding of a 3D scene. 

Categories: ajánló, háromdimenziós szoftveralkalmazások | Tags: 3D Reconstruction, Stamford 

University, Visual Recognition  

Workshop képek 
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No comments 
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Categories: extrakurrikuláris képzések, virtuális/augmentált valóságok | Tags: Brigitta Zics, David 

Gauthier, Jamie Allen, Tom Schofield, workshop I.  

Workshop előadások 

Posted on 2012. április 6. péntek by ea 

No comments 

(a PDF-ek külön fülről nyílnak) 

The Secret of Academic Writing 

(Az Academic Writing szabályairól) 

Budapest_DLA 2012 

(Művészet ss Kutatás)) 

Visual systems 

(Az adatvizualizációról) 

Philsophyof Interactivity 

(Az interaktivitás filozófiai megközelítései a XX. században) 

Newcastle -Budapest ISEA201 
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( Szemmozgás követés tudományos és művészeti felhasználása) 

isea2011.sabanciuniv.edu/paper/eye-gaze-vehicle-aesthetic-interaction-affective-

visualisation-immersive-user-experience 

(A szemmozgáskövetés művészeti felhasználásáról szóló ISEA-n bemutatott írás) 

 www.cognitiveloop.org 

(A Mind Cupola művészeti munka weboldala) 

MediaArtTube: New Media Art and Creative Technology 

Collection 

Posted on 2012. április 4. szerda by ea 

No comments 

http://www.youtube.com/user/MediaArtTube 

Categories: ajánló | Tags: Creative Technology, New Media  

Weibel munkák és újabb szövegváltozat a workshop 

reader-hez 

Posted on 2012. március 28. szerda by ea 

No comments 

Újabb szövegváltozat magyarul : 

http://catalog.c3.hu/mediatortenet/ 

(az egész egyben letölthető PDF formátumban, és ez az utolsó előtti előtti szöveg) 

Beobachtung der Beobachtung: 

http://peter-

weibel.at/index.php?option=com_content&view=article&id=35&catid=2&Itemid=11&lang=

de&n=21&xmouse=220&ymouse=261 

Endless Sandwich: 

Categories: ajánló, extrakurrikuláris képzések, virtuális/augmentált valóságok | Tags: Weibel, 

workshop I.  

ROBOTIKA 1 jegyzet (a kiegészítéseket frissítem 

folymatosan) 

http://isea2011.sabanciuniv.edu/paper/eye-gaze-vehicle-aesthetic-interaction-affective-visualisation-immersive-user-experience
http://isea2011.sabanciuniv.edu/paper/eye-gaze-vehicle-aesthetic-interaction-affective-visualisation-immersive-user-experience
http://www.cognitiveloop.org/?page_id=77
http://kutato.mke.hu/2012/04/04/mediaarttube-new-media-art-and-creative-technology-collection/
http://kutato.mke.hu/2012/04/04/mediaarttube-new-media-art-and-creative-technology-collection/
http://kutato.mke.hu/author/ea/
http://kutato.mke.hu/2012/04/04/mediaarttube-new-media-art-and-creative-technology-collection/#respond
http://www.youtube.com/user/MediaArtTube
http://kutato.mke.hu/category/recommendation/
http://kutato.mke.hu/tag/creative-technology/
http://kutato.mke.hu/tag/new-media/
http://kutato.mke.hu/2012/03/28/weibel-munkak-workshop-reader-hez/
http://kutato.mke.hu/2012/03/28/weibel-munkak-workshop-reader-hez/
http://kutato.mke.hu/author/ea/
http://kutato.mke.hu/2012/03/28/weibel-munkak-workshop-reader-hez/#respond
http://kutato.mke.hu/category/recommendation/
http://kutato.mke.hu/category/extrakurrikularis-kepzesek/
http://kutato.mke.hu/category/di/vrar/
http://kutato.mke.hu/tag/weibel/
http://kutato.mke.hu/tag/workshop-i/
http://kutato.mke.hu/2012/03/05/robotika-1-jegyzet/
http://kutato.mke.hu/2012/03/05/robotika-1-jegyzet/


Posted on 2012. március 5. hétfő by ea 

No comments 

program flow diagram (folyamatábra) (ez állhat elágazásokból és ciklusokból) 

Elágazások (szelekció): kétirányú (if, else) vagy sokirányú elágazás lehet (switch? 

igaz/hamis vizsgálat – megvizsgáljuk a feltételt hogy melyik állapotnak fele meg 

ciklusok: 

előlteszetelő (pl. for, ami egy ún. számláló ciklus) 

hátulteszetelő (while) 

UML Unified Modeling Language (ez egy folymatábra rendszer?) 

Egy program részei: 

változók 

elágazások 

ciklusok 

tömbök 

  

  

típusos (c++) (meg kell mondani neki a változó típusát, hogy egész szám-e (int, ami az integer 

rövidítése) vagy lebegő pontos (ún. float) és típusfüggetlen nyelvek (php) 

most típusos nyelveket veszünk 

adattárolási egységek:  

bit=1/0, byte=8bit (00000001), word=2byte=16bit, d word= 4byte=32bit 

ilyen processzorok vannak a gépekben 

  

cisc processor konkrét utasítássokkal dolgozik, pl mikrokontrollerben, (másik a risc) 

regiszeterekben történik a műveletek elvégzése 

órajel 
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http://kutato.mke.hu/2012/03/05/robotika-1-jegyzet/#respond
http://hu.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
http://hu.wikipedia.org/wiki/CISC
http://hu.wikipedia.org/wiki/RISC
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93rajel


  

compiler – gépi kód 

Compiler: a fordító a forráskódból előállít egy bináris verziót amit a futtató hardver 

értelmezni tud. C++ platformfüggetlen programozási nyelv. 

Interpreter: a forráskódból nem csinál gépi kódot, az értelmező rendszer soronként érelmezi a 

kódot és egyből lefuttatja. 

  

számrendszerek, kettes azámrendszer egy 8 bites rendszeben 

helyi értékek: 128 64 32 16 8 4 2 1, 

11111111=255 

00100000=32 

7bit plusz 1 az előjelnek: -127 — 127 lehet tárolni (-1111111)(+1111111) 

  

  

Változókban tároljuk ideiglenesen az értékeket, (pl egy szenzor által mért értéket) 

C nyelv, változókat lehet rendelni bitekhez 

adatokat változókban tároljuk el (vannak lebegőpontos tárolók is) 

char -mindig előjeles változó 

byte -nem előjeles, unsigned char 

short -mindig 2byte (word) 

int -d word, 32 bit 

long -dd word 

longlong 

-lebegőpontos értékek: 

float (lebegő pontos, tehát nem egész szám) 

double (kétszer olyan hosszú, mint a float, tehát kétszer olyan hosszú számot képes tárolni) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ford%C3%ADt%C3%B3program
http://hu.wikipedia.org/wiki/Interpreter


string 

A változóknak van hatóköre: akkor jön létre, ha létrehozom, és addig tárolódik, amíg 

  

PL: 

Egy lámpa fényerejének mérésével kapok egy értéket. Azt egy változóban kell tárolnom, és 

nevet is kell neki adnom, hogy később tudjam, hogy milyen néven kell rá hivatkozni a 

programban. (A lámpa fényerejének mért értéke mondjuk 0,12) 

A programban először létre kell hoznom egy változót, amit úgy tehetek meg, hogy kiírom, 

hogy milyen fajta változót akarok létrehozni. 

Mivel a mért érték amit tárolni akarok a változóban nem egész szám ebben az esetben egy 

float típusú változót kell használnom, tehát 

változótípus változónév; 

float fenyero; 

(Azért “fenyero” a változónak a neve, hogy később is tudjam, hogy minek az értékét tárolom 

benne, és azért nincs ékezet, mert a programnyelv nem szereti az ékezetes változónevet.) 

  

struct { } 

constructor, destructor 

  

változók élettartama: kapcsos zárójellel jelezzük a szkópokat, scope? 

a függvény definiálása is szkópot jelent, ami belül van LOCAL az felül írja a külső GLOBAL 

definíciót a lefutás végéig, utána visszatér a külsőhöz 

  

(result) name (p0, p1, ..) { } 

  

lehet függvény prototípust deklarálni előre 

  

ELÁGAZÁSOK: 



legegyszerűbb módja az if { } ha igaz-1 akkor lefut, ha hamis-0 akkor nem fut le (csak a 0 a 

hamis minden más szám igaz) 

if{ } else{ } ha hams akkor az else fut le, boolean 

Logikai feltételt fogalmazunk meg, operátorokkal (aritmetikai -szorzás, osztás, kivonás stb.- 

vagy logikai -és, vagy, nem egyenlő, kisebb, nagyobb stb.) 

bool érték lesz a végeredmény tehát vagy igaz vagy hamis 

if { } else if { }  else { } 

logikai műveletek igazság táblázata 

  

SZÁMRENDSZEREK: 

nyolcas és tizenhatos 

8 bites portokra írunk ki számokat az arduinonál, decimális számot kell átszámolni ehhez -

kettes és tizenahtos számrdsz.- 

tizenhatos: A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0–9 számjegyek használata értelemszerű (azaz: a tízes számrendszernek megfelelő), az A 

számjegy 10-et, a B számjegy 11-et, a C számjegy 12-t, a D számjegy 13-at, az E számjegy 

14-et és az F számjegy 15–öt jelöl (ez összesen 16 számjegy, hiszen a nulla az első). 

  

CIKLUSOK: 

for (kezdőérték;végérték; lépésköz)  { ebben fut a ciklus, magyaraul a végrehajtandó 

utasítások } 

pl: for (int kiskacsa =0; kiskacsa<30; kiskacsa++) 

ez azt fogja csinálni, hogy a kiskacsa kezdőértéke nulla; amit harmincig akarok 

növelni;eggyel 

for (int kiskacsa =40; kiskacsa>30; kiskacsa–) 

for ciklus számlálóciklus, ami a{}közötti részt azaz a ciklusmagot annyiszor hajtja végre amíg 

a ciklusváltozó (ebben az esetben “kiskacsa”) értéke nem éri el a megadott végértéket 

break-kilép a ciklusból- és continue-ciklus elejére visz- 

while () { } 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Boole-algebra_%28informatika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1torok_%28C++%29
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do  { } while ()  { } 

wikipedia 

Operátorok: 

értékadó operátorok (pl = vagy +=, *= ) 

pl int kiskacsa = kiskacsa*2  ez ugyanaz, mint int kiskacsa*=2 

öszzehasonlító operátorok (==, vagy a > 

int kiskacsa = 20; 

int kiskacsa = 20+1 de ez egyenlő azzal, mint ha azt írnám, hogy 

kiskacsa++ (egyel megnöveli a kiskacsa értékét) 

== ezzel tudok két értéket összehasonlítani 

TÖMB: egy tömbnek minden eleme ugyanolyan. A C stílusú tömb azonos típusú adatok 

halmaza, amelyek a memóriában folytonosan helyezkednek el. Csak alapértelmezett 

konstruktorral rendelkező (minden beépített típus ilyen) típusokból lehet tömböt létrehozni. A 

tömb elemeire a tömb nevével és az indexelő operátorral hivatkozhatunk. 

Pointer: Amikor egy változót definiálunk, a memóriában létrejön egy megfelelő méretű 

tároló, amelybe bemásolódik a kezdőérték. Érték szerinti átadás. 

Referencia szerinti átadás. 

  

Szintakika vagy szintaxis: http://wiki.prog.hu/wiki/Szintaxis 

  

ARDUINO: 

mikrokontroller, lábai ki vannak vezetve ki és bemenetekre, in/out (port) 

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage 

  

  

Köszönet a jegyzetért Harsányi Rékának. 

Valamint köszönet Pomozi Péternek a korrepetálásért. 
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Categories: extrakurrikuláris képzések, hardverelemek integrációja | Tags: Harsányi Réka, 

Robotika, UML  

Stereoscopic player 

Posted on 2012. február 2. csütörtök by ea 

No comments 

A laborban felkerült a gépekre a Stereoscopic Player. 

Categories: doktori kutatási programok, labor, számítógépes szobrászat | Tags: Stereoscopic 

Player  

Az első AR kisérletem élesben 

Posted on 2011. december 20. kedd by szvet 

No comments 

video link: Digital Hide 

  

Categories: ajánló, doktori kutatási programok, virtuális/augmentált valóságok | Tags: Szvet 

Tamás  

critical creative collaborative 

Posted on 2011. november 16. szerda by zszs 

No comments 

Link: http://glenlowry.com/2011/11/mobile-media-changing-educational-landscapes-part-i/ 

Categories: ajánló  

3d szkenneles III. 
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Posted on 2011. november 3. csütörtök by rlangh 

No comments 

 

hajni, zsuzsi, patri, vera, zsofi 

DAVID laserscanner 3.0 – kisérletezés a demo verzioval.  (http://www.david-

laserscanner.com/) 

Meglepően pontos, meg a lélegzést is lehet látni, ezért vannak a viizszintes barázdák. Sajnos a 

felbontás alacsony, és a mentési funkciók sincsenek benne engedélyezve, de azért mindent ki 

lehet próbálni. 

Van még benne ezen kivül textúrázó és automatikus összeillesztő funkció, a következő videón 

lehet látni, hogy két fél arcot hogyan fuzionál össze. Az érdeklődőknek szerdán délután 

kettőtől a számitogep teremben meg tudjuk mutatni szkennelést, minden héten. 

VIDEO: texturált fej David lezerszkennerrel 

 

  

Categories: ajánló  
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Az ARlab meglátogatása 

Posted on 2011. október 28. péntek by szvet 

No comments 

Az én kutatásomhoz, és projectemhez fontosnak találtam meglátogatni a hágai ARlab-ot, akik 

rögtön a fejemre rakták a legújabb fejlesztésüket:  

Nagyon érdekes projectjeik vannak, szereztem egy katalógust, amit majd meg tudok 

mutatni. De a honlapjukon is sokminden fent van.: http://www.arlab.nl/activities.php?id=1 

Categories: ajánló  

sztereo kamera renderelő scrpit a 3DS Max-hoz 

Posted on 2011. október 27. csütörtök by ea 

No comments 

A Maya-ba be van építve a sztereo kamera renderelő, de a Max-ba nem tettek gyárilag. Erre 

kínál megoldást a következő script: 

http://area.autodesk.com/blogs/louis/stereoscopy_in_3ds_max_with_stereocam_modifier 

(lehet, hogy a link megnyitásához regisztrálni kell az oldalra, de egyébként is érdemes, mert 

ez a nem-gyári fejlesztők hivatalos oldala az Autodesk-nél) 

A következő MAXScript file fog letöltődni: 

StereoCamModifier_V1_7_3 

Ezt a 3DS Max-on belül script-ként futtatni lehet. 
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nagyobb mérethez kattints a képre 

  

  

 

http://kutato.mke.hu/2011/10/27/sztereo-kamera-renderelo-scrpit-a-3ds-max-hoz/stereo-camera-modifier03-2/
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nagyobb mérethez kattints a képre 

  

A Max-ban található két kamera típus közül csak az ún. free camera-val fog működni. 

 

nagyobb mérethez kattints a képre 

  

A kijelölt free camera-ra rátehető, mint modifier. 

http://kutato.mke.hu/2011/10/27/sztereo-kamera-renderelo-scrpit-a-3ds-max-hoz/stereo-camera-modifier02/


 

nagyobb mérethez kattints a képre 

  

Ha rátetted, akkor a modifier így fog kinézni: 

 

http://kutato.mke.hu/2011/10/27/sztereo-kamera-renderelo-scrpit-a-3ds-max-hoz/stereo-camera-modifier01/
http://kutato.mke.hu/2011/10/27/sztereo-kamera-renderelo-scrpit-a-3ds-max-hoz/stereo-camera-modifier05/


nagyobb mérethez kattints a képre 

  

Ha a megjelenítés a viewport-ban bug-os, akkor a viewport beállításainál a legjobbra kell 

felhúzni az átlátszóság beállítását. 

Categories: labor, számítógépes szobrászat, szoftver/hardver  

Odrovics Szonja játéktervezési kurzusa on-line 

Posted on 2011. október 25. kedd by ea 

No comments 

Ezen az oldalon találhatóak a játéktervezés kurzus órái/feladatai: 

szonja.co.hu 

user: gamedesigner 

pass: mketamop11 

 

3dscan 2 

Posted on 2011. október 19. szerda by szmz 

No comments 

Kipróbáltuk a lézer helyett projektorral való szkennelést, működni látszik. Vélhetőleg jobban 

kontrollálható videokamera sokat javítana az eredményességen, de lehet, hogy egy jobb, 

fókuszálható lézer és 1 azt mozgató finom motor még többet segítene. 

Picit próbáltam utánanézni program példáknak, illetve működési leírásoknak, hogy jobban 

érthető legyen, mit is csinálunk, íme néhány forrás: 

http://www.instructables.com/id/Structured-Light-3D-Scanning/ 

http://code.google.com/p/structured-light/downloads/list 

a structured light eredeti kezdőoldala (mára obsolete, de tanulságos): 

https://sites.google.com/site/structuredlight/ 

A processing példák minimális programozási tudással használhatók, érdemes megérteni a 

structured light scanning működését (ilyen a kinect), és a vonalszkennelő megoldások 

különdbségeid (ilyen a davidscanner). 
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Categories: ajánló, doktori kutatási programok, számítógépes szobrászat, szoftver/hardver | 

Tags: 3d scan, laserscan  

3d laserscan 

Posted on 2011. október 12. szerda by szmz 

No comments 

 
 

 

 

 

  

az elkészült modell obj formátumban (zip):  Spalackcan 

A szoftverek, leírás letölthető innen: 

http://www.david-laserscanner.com/ 

Kell hozzá egy vonallézer, vagy egy vékény fényes vonalat vetíteni tudó eszköz (vélhetőleg 

projektorral is meg lehet oldani. Langh Robi tud bővebb felvilágosítást adni, ha megkéritek 

szépen, szerintem meg is mutatja. 

Categories: ajánló, számítógépes szobrászat, szoftver/hardver, új interfészek | Tags: 3dscan, 

laserscan, no budget  

Csillaglények természetrajza 

Posted on 2011. október 12. szerda by Horvath Tunde 

No comments 

Összeírtam a világ természetrajzát, ami röviden összefoglalja a különféle lények mozgását, 

tulajdonságait. 

A részletekért kattints ide! 
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Csillaglények – Projektfelvetés 
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Posted on 2011. október 11. kedd by Horvath Tunde 

No comments 

 

Horváth Tünde vagyok, negyedéves szobrász szakos hallgató. Az alábbi linken a 

projektötletem egyelőre inkább gondolatébresztőnek szánt vázlatos leírását olvashatjátok. Az 

a tervem, hogy egy olyan műalkotásként is értelmezhető interaktív szoftvert készítsek el a 

kutatás keretében, ami korábbi munkáimat gondolja tovább. Az ezekben megjelenő saját 

személyes mitológián alapuló fantáziavilágomat egy szoftver segítségével a számítógépes 

játékokhoz hasonlóan három dimenzióban bejárhatóvá szeretném tenni. Így a néző 

játékosként nem csupán passzív szemlélő lenne, hanem a világot aktívan bejáró, sőt alakító 

szereplővé, a munka részesévé válna. 

Részletekért kattintsatok ide! 

Categories: ajánló | Tags: projektfelvetés  

OGRE engine 

Posted on 2011. október 11. kedd by ea 

No comments 

Az OGRE engine-t innen lehet letölteni: 

http://www.ogre3d.org/download/sdk/ 

Categories: ajánló, szoftver/hardver  

Unity game engine 

Posted on 2011. október 11. kedd by ea 

No comments 
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a unity game engine-t innen lehet letölteni: 

http://unity3d.com/unity/download/ 

Categories: ajánló, szoftver/hardver  

kinect cuccok 

Posted on 2011. október 4. kedd by szmz 

No comments 

íme néhány példa 3d szkennelésre: 

http://nicolas.burrus.name/index.php/Research/KinectRgbDemoV6?from=Research.KinectRg

bDemoV3 

nézzétek meg a videókat 

és érdemes az devágó openframeworks oldalakat is megnézn, sok letölthető anyag van, ami 

megkönnyíti az elindulást (ez csak néhány péda, nem ástam bele magam): 

http://forum.openframeworks.cc/index.php/topic,7525.0.html 

http://www.freenect.com/kinect-now-supported-in-openframeworks-cool-d 

https://github.com/ofTheo/ofxKinect 

http://kinect.dashhacks.com/openframeworks 

http://www.benmcchesney.com/blog/2010/12/open-frameworks-kinect-sound/ 

  

és persze a kinect-hacks oldal: 

http://kinect.dashhacks.com/ 

  

  

néhány további videó youtube-on: 

http://www.youtube.com/watch?v=XejNctt2Fcs 

http://www.youtube.com/watch?v=zqZSTieHxqk 

http://blogs.nyu.edu/blogs/jfg201/tischasiamocap/ 
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Categories: ajánló, szoftver/hardver, új interfészek  

Posted on 2011. október 3. hétfő by ea 

No comments 

  

Robin javaslatára küldöm az alábbi linket is, ami a MoCap alternatívája lehet. Ez egy adaptív 

evolúciós alapon működő mozgásszimulátor. 

http://www.naturalmotion.com/euphoria 

  

Ez pedig egy Auotdesk szoftver, ami alkalmas valós idejű mozgásszimulációra. 

Categories: ajánló, szoftver/hardver  

One-Handed Musical Instruments 

Posted on 2011. szeptember 29. csütörtök by fmarci 

1 comment 

A projekt nagyon rövid célja: 

Nincs jelenleg semmilyen zenekari hangszer ami játszható egy kézzel. Ennek eredményeként 

több százezer fogyatékkal élő ember az Egyesült Királyságban, és milliók szerte a világon, ki 

vannak zárva a zenélés lehetőségéből. Azon dolgozunk, hogy új eszközöket hozzunk létre ami 

megteremti számukra a lehetőséget a zenei életben való részvételre, akár az iskolában, otthon, 

vagy egy profi zenekarban. 

A projekt létrehozói: 

Ars Electronica, HemiHelp, The City of Birmingham Symphony Orchestra, The Digital 

Exploration Centre and Drake Music 

Részletes leírás a OHMI Trust weboldalán. 

Videó – Stephen Hetherington, OHMI Trust alapítója a projektről. 

Categories: ajánló  

kinect és PC driver 

Posted on 2011. szeptember 29. csütörtök by ea 

No comments 

kinect-ből ezt találtam legolcsóbban: 
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http://www.konzolstudio.hu/index.php?action=1&product_akt_pt_id=5140 

és itt a driver PC-re: 

https://github.com/OpenKinect/libfreenect 

 



 

http://kutato.mke.hu/2011/10/25/odrovics-szonja-jatektervezesi-kurzusa-on-line/szonja-blog/


  

Kérdéseket pedig ezen a címen lehet feltenni a Szonjának (vagy konzultációt kérni, például): 

sonia.odrovics@gmail.hu 

 

no budget 3d szkenner 

Posted on 2011. szeptember 29. csütörtök by szmz 

1 comment 

Szó volt róla, hogy többen szeretnének 3d szkennerrel dolgozni, íme egy olcsó megoldás: 

http://www.david-laserscanner.com/ 

Categories: ajánló | Tags: 3d scan  

elindult a kutatások weblogja 

Posted on 2011. szeptember 28. szerda by admin 

1 comment 

Csak regisztrált felhasználók írhatnak bejegyzéseket, de bárki regisztrálhat. Regisztráláskor a 

felhasználó “szerző” jogosultságot kap, ezzel bármilyen kategóriába írhat, de új kategóriát 

nem hozhat létre, ez csak a szerkesztők joga. 

A blog nyitóoldalán mindig a legfrissebb bejegyzések szerepelnek legelöl, kategóriától 

függetlenül, ez azért jó, mert ha csak rápillantasz a blogra, hogy van-e bármi újdonság, azt 

azonnal látod. Ha viszont egy témával(=kategória) kapcsolatos bejegyzésekre vagy kíváncsi, 

akkor a jobboldali menüben kiválasztva a kategóriát, azokat látod időrendben. 

Minden projektünknél – sőt akár minden egyes feladatnál, feladatsornál is – érdemes lesz új 

kategóriát nyitni, de ezeket is fő kategóriákba érdemes rendezni, hogy a jobboldali lista 

áttekinthető maradjon. 

Egyelőre a regisztrált felhasználók (mivel “szerzők” és nem “szerkesztők”) nem tudnak 

kategóriát csinálni, csak írni bármelyikbe, én most azt kérném, hogy aki teheti regisztráljon, 

és próbáljon bejegyzéseket írni, akár krikszkrakszokat is, nyugodtan lehet garázdálkodni, én 

kitörölgetem majd ami felesleges. Látni fogjátok, hogy nagyon egyszerű képet/videót/akármit 

betenni a bejegyzésbe, ezt még egy link megadásával is lehet, nem a link fog a bejegyzésben 

megjelenni, hanem a kép/hang/videó stb. 

Ki kellene találjunk egy induló kategóriarendszert, nem kellene túlbonyolítani, a 

későbbiekben lehet bővíteni/cizellálni, bejegyzéseket átpakolni, az élet hozza majd, hogy mire 

lesz szükség, de mndig az egyszerűtől érdemes a bonyolult felé haladni. Azt is érdemes 

észben tartani, hogy a blog egyben öndokumentációs-automata, évek múlva nagy hasznát 

látjuk majd, hogy minden visszakereshető – persze csak ha meg is található. 
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