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Projekt azonosítója: NTP-MŰV-18-0180
Projekt címe: Tánc multimédiás performance-ban

Cél:
Komplex tehetségfejlesztő programot kívántunk megvalósítani, úgy hogy 
egyedi művészi ihletésű táncos művészeti produkciót ötvöztünk multimediális 
elemekkel, melyet performace keretében mutattunk be. A projektben több 
tehetségterületen érintett tehetségek és tehetségígéretek, több művészeti 
ágon átívelő megoldással, az alkotás örömével összetett módon fejlődhettek.

Bevont tehetségek:
A komplex tehetséggondozó program megvalósításába legfeljebb 20 főt 
vontunk be, figyelemmel a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek 
és kiemelten tehetséges tanulók speciális igényeire és arányaira. A vállalt 
létszám 15 fő volt.

Kiegészítő tevékenységek:
A tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányi 
út.

Tehetséggondozó program fő területei:
táncművészet / képző- és  iparművészet

Tehetségazonosítás:
Tehetségazonosításra egy komplex, objektív és szubjektív módszereket 
magában foglaló egyéni módszert alkalmaztunk. A tanulókat huzamosabb 
ideig tanító tanárok véleménye képezte a szubjektív eszközök egyikét 
(különösen a motiváció és a kreativitás felismerésében). Figyelembe vettük 
a jelentkezők által az elmúlt időszakban bemutatott, készített alkotásokat, 
melyeket három szaktanár értékelt. A különösen fantáziadús alkotások 
tehetségfaktort jeleztek. A kiválasztásnál figyelembe vettük az iskolai 
és a házon kívüli kiállításokon való részvételt, alkotói pályázatokon való 
megjelenést, egybefüggő gyakorlati oktatáson kapott külső értékelést.

Célcsoport: 
15 és 19 év közötti fiatalok képezték a célcsoportot. A tehetségtípusok közül 
az iskolában jelenlévő hátrányos helyzetű tanulókat - akik között rejtőzködő 
és alulteljesítő tehetségek is vannak - igyekeztünk azonosítani. Elsősorban az 
olyan művészi vagy digitális technika iránt érdeklődő, annak megismerésére 
motivált tanulókat céloztuk meg, akik az általuk tanult szakmában 

különleges, kiemelkedő teljesítményre képesek, de eddig az iskolán belül 
még nem sikerült érvényesülniük. Az ő megtalálásuk célzott keresés nélkül 
szinte lehetetlen lett volna. Mindazonáltal helyet biztosított a program a 
sikeres tehetségeknek is, de elsősorban nem ők képezték a célcsoportot. 
A programba 10-15 fő potenciális tehetséget vontunk be.

Projekt tartalom:
A projekt célja egy olyan élményalapú, felfedezéses oktatási módszerekre 
építő, az alkotás örömét felhasználó 60 órás képzés megvalósítása volt, amely 
során a tehetségek és tehetségígéretek egyedi táncos koreográfiát mutattak 
be multimediális háttér támogatással.
Az iskolánkban oktatott táncos, grafikus, animációs, fotós szakmákat tanulók 
tehetséggondozása szempontjából kiemelten fontos a térlátás fejlesztése 
mellett, a vizuális tér befogadásában és megalkotásában az érzékelés, az 
alkotó gondolkodás komplex fejlesztése. A mai fiatalokhoz nagyon közel áll a 
többdimenziós képalkotás által létrehozott vizuális világ, gondolkodásmód, 
kommunikáció. Ez a generáció értő felhasználója digitális világunknak. 
Azonban az általuk tanult szakmák az aktuális technológiai trendeket követik, 
a kortárs követelményeknek megfelelve a cél, hogy produktív szakembereivé 
váljanak ennek a világnak.
A projekt létrehozása során a résztvevők alkotó módon vettek részt 
a produkció létrehozásában a tervezéstől a kivitelezésig. Ennek 
eredményeképpen mindenki magáénak érezhette a létrehozott művet. 
Nemcsak alkotói gondolkodásmódot és kreativitást igénylő feladatról volt 
szó, hanem számos esetben improvizációra is szükség volt. A tevékenységek 
önmagukban hordozták az élményközpontúságot. Ahhoz, hogy mindez 
megvalósulhasson nehéz szerep hárult a vezető szakemberekre, hogy 
mintegy mentorként figyeljenek arra, hogy minden résztvevő részese 
lehessen ennek a folyamatnak. A produkció bemutatása végén felhangzó 
ütemes taps minden résztvevő felé felejthetetlenné tette a projektben való 
részvételt.

Tervezett tárgyiasult alkotás:
A programnak több tárgyiasult eredménye vált kézzelfoghatóvá a program 
végére. Az egyik egy “digitális lüktetést”, kortárs életérzést, életmodót 
bemutató multimédiális performance-ben megtestesülő előadás volt. 

A projekt
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Forgatókönyv

 Főszereplőnk (itt Novának fogom hívni) az ágyában pihen, zajt 
egyedül a paplan halk súrlódása kelt, ahogy bőréhez ért, amíg a lány egyik 
oldaláról a másikra fordul. Ebben a pillanatban pár másodpercre a történet 
végére ugrunk, azt látjuk, ahogy a nyirkos földön fekve barátja átfordítja, ez 
teljesen más a színvilágot mutat be mint az alap. Ekkor látjuk meg először 
főhősünk arcát. A telefon felvillan, Messenger üzenetet jelez. Fehér fény 
borítja be főszereplőnket, a chatüzenet a feje felett jelenik meg. Az osztályának 
létrehozott csoport üzenetei pörögnek, itt derül ki számunkra, hogy mit is 
szerveznek. Közös bulizás egy ismert helyen, sok ismeretlen arccal. Nova 
barátja is ott lesz, aki közösségi személyként mindenhol ott kell hogy legyen. 
Privát üzenetben tudatja főszereplőnkkel hogy neki is ott kell lennie, amíg 
ő felül egy kisebb vita után meg is győzi. Nova elindul a fürdőbe, gyorsan 
belenéz a tükörbe, ahogy a jövőben látható képet láthatunk. Arca elfolyik, 
ahogy haját igazgatja, (színvilág váltás legalább a tükörben) bár ő erre ügyet 
sem vet. (Háttal a közönségnek, arca a tükörben látszódik). Felkapja a táskáját 
és kabátját, és indul ki az ajtón. 
 Az ajtóból rögtön a metró aluljáróban találja magát, ahogy a metró 
épp érkezik. Pillanatnyi sötétség, a következő képkockán már a metrón 
chatel, kapaszkodva és zenét hallgatva ahol fellökik. A személy szája mozog, 
Nova hirtelen reagál és néz fel ahogy meglökik de ebben a pillanatban 
megint elsötétül a kép. (Mozgólépcső?) Az ajtón belépve a láthatóan sok 
ideje ott tartózkodó bulizók, főleg ismeretlen arcok, akik eddig táncolással, 
italozással és szerelmeskedéssel elfoglalt embereket látja meg főszereplőnk. 
A fülesében szóló zene még mindig elnyomja a külvilág zenéjét és zaját, itt 
újabb flash jön eltorzult és elfolyt arcokkal és alakokkal, megint csak teljesen 
más színvilágban, majd amilyen hirtelen megjelent olyan gyorsan el is tűnik. 
Miközben szereplőnk bámészkodik, hátulról barátja leveszi róla a fülest, a 
külvilág zenéje és hangulata színeiben is betör a prezentált perspektívába, 
ahogy Nova szemszögében is változik a helyszín. Barátja elkezdi a tánctér 
felé húzni, lekerül róla a kabát és a táska majd végül beadja a derekát a lány. 
A tánca feszített, egyáltalán nem sugall magabiztosságot, vagy azt hogy 
jól érezné magát. Zavart és bizonytalan, feszült. Nem biztos abban hogy itt 
kéne lennie a buliban, emiatt többször is el akarja hagyni a táncteret amit 
persze barátja nem hagy. A sokadik alkalom után viszont úgy dönt vele megy, 
Novával a bárpulthoz törik az utat maguknak. Italt vesz maguknak, egy kis 
unszolás után a lány is iszik. Ezután barátja felajánlására visszamennek a 
tánctérre az italokkal a kézben. Minél több fogy el a saját adagjából a lány 
annál jobban érzi magát. Nova mozdulatai lazulnak, és végre magabiztossá 

A forgatókönyv
A forgatókönyv születése

A fényfestés projekt elé úgy álltam, hogy végre valami újat tudok kipróbálni, 
valami olyanban részt venni amivel tesztelhetem a készségemet a csapa-
tmunkára, és az új helyzetek megoldására. Mondhatni kihívásnak vettem a 
feladatot, amit mindig igyekszek keresni minden élethelyzetben.
 A feladatom az alapok lefektetése volt, azon belül is egy váz, egy for-
gatókönyv megalkotása így fontossága egyértelmű volt. Az írás során gon-
dolnom kellett azon, hogy mi megvalósítható a projekten belül és mi nem, és 
mindehhez sok kreativitásra volt szükség. 

A fényfestés -bár sok mindent ellehetetlenít- rávett hogy új megközelítésben 
gondolkozzak egy forgatókönyv megírásának folyamatában.
Természetesen utólagos korrekcióra került a programban résztvevők közös 
munkája által, viszont ez csak dobott a minőségén. Ez alapján képesek vol-
tunk a különböző szakoknak megfelelően létrehozni egy táblázatot, amiben 
szétosztva szerepelt mindenki feladata. Így, miután az elméleti folyamatot 
kidolgoztuk hozzáfoghattunk az igazi munkához. 
 Szervezett és egyenletes munka folyt. Minden előre megbeszélt ta-
lálkozó és megbeszélés alkalmával képesek voltunk együtt dolgozni és gon-
dolkozni egy közös célért amit büszkén mondhatom, sikeresen el is értünk. 
                    

Farkas Katalin 
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válnak ahogy a főszereplőnk végre teljesen élvezni kezdi a bulit. A fényekkel 
az arcok is váltakoznak, néhol szétesnek néhol pedig elfolynak vagy 
torzulnak, színt váltanak. (rajz stílusbéli kifejezés) Egyre inkább pazar és mint 
szórakoztató látvány a sok ismeretlen arc ilyen formában. Megijesztik a lányt, 
Barátját megkéri hogy menjenek ki a mosdóba, ahol amíg szereplőnk arcot 
mos, Barátja rágyújt. A füst újabb rémisztő fejeket invitál, amitől a lány csak 
még idegesebb lesz. Úgy dönt hogy inkább a tükörbe néz, de minél tovább 
nézi magát annál inkább elcsúnyul, eltorzul. Megijed önmagától majd elájul. 

Sötétség, majd fokozatosan felvilágosodik a kiindulópont, Nova szobája. Az 
ablakon elegáns és késéles vonalban tör be a fény, tökéletesen a lány arcára 
érve ahogy a szél meglobogtatja a függönyt. Pontosan ebben a pillanatban 
a lány feje zúgni kezd, erre kel fel és fordul oldaláról a hátára. A zúgás egyre 
hangosabb, főszereplőnk a fejét fogja. Ezt a Messenger üzenethang szakítja 
meg. A telefont kotorja a párnája mellett, megtalálja és óvatosan feltámasztja 
magát. Megjelenik az üzenet, a Barátjától érkezett, és így szól. „Tetszett a buli? 
:D”                      Farkas Katalin

Légrády Linda rajzai

Storyboard
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Kemény meló

Mielőtt elkezdtük volna, a tervezésben még kevés ötletünk volt és gólyaként 
alig mertem elvállalni egy feladatot. 
 Amikor nekiláttam a munkához, a táncoló tömegen, később a bár-
pultos meganimálásán dolgoztam több szakmai órán is. Ehhez Adobe Il-
lustratort és After Effects-et használtam. A munka kezdetlegesen bonyolult 
volt, hiszen első éves létemre még csak az alapokat tanultam. Az Illustratort a 
legnagyobb ellenségemnek tekintettem, forró levegő keveredett a hideggel. 
A Youtube videóról screenshot-olt képkockák segítségével alkottam meg a 
karakterek mozdulatait. Ez a projekt foglalkozás keretein belül történt meg, 
ahol befejeztem egyes animációkat.
 Áttérve az After Effects-re, ott keltek életre az emberek. Mivel egy 
loopot akartam készíteni, meghosszabbítottam az animáció hosszát és egy 
ponton ahol vége lett volna, összekötöttem az elejével. Ebben a munkában 
Vivivel dolgoztam együtt, néha adtam tanácsokat a tapasztalataimból. A leg-
nagyobb munka a bárpultos életre keltése volt. Tömören összefoglalva szen-
vedés volt és néha belekerült egy fáradt sóhajba, vagy egy ideges nyögésbe. 
Végül is, megérte ez a kemény féléves munka, jól sikerült a projekt.
 Vivinek igaza volt, hogy tapasztalatot szerzünk ezzel a munkával. 
Szórakoztató volt, de sokszor nehéz volt a munkafolyamat.

Boros Enikő

3D tervezés
H

usz M
ilán 3D

-s m
unkái

Az alkotómunka fázisai
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A jobb kéz

A kezdetek kezdetén még csak a forgatókönyvet csiszolgattuk közösen, 
hosszú időkön keresztül. Hosszas töprengés, változtatgatás után végre 
nekiálltunk dolgozni, mindenkinek meg volt a saját feladata, senki sem 
unatkozott. Én a bárpultért feleletem, a többiek emberek mozgási fázisait 
rajzolgatták, animálgatták. Saját gépemen dolgoztam, mert a sulis gépekről 
könnyen eltűnhetnek dolgok. 

 Adobe Illustrator CC 2015-öt használtam, az számomra a legjobb 
Illustrator mind közül. Nem volt egy könnyű feladat viszonylag pontosan 
megrajzolni az egész bárpultot, először kockák nyújtogatásával kezdtem, 
majd összeillesztgettem azokat. Majdnem egy hónapos munka után kész is 
lett a pult, majd következtek a díszítő elemek, például a poharak és az üdítők. 
Többfélét csináltam, kicsi, nagy, gömb és henger alakú üvegeket, jeges 
vödröt, meg sörcsapot. Miután ezzel is kész voltam én is csatlakoztam a fázis 
rajzolókhoz. Sokféle embert rajzoltam, majd rám bíztak néhány táncot is. 
Először felvettem videóra pár osztálytársat, ahogy táncol, majd screenshot-
okat készítettem belőlük, és azt Illustrator-ban átrajzolgattam külön-külön 
layerekre, azután egymás alá tettem, hogy az animációsunk könnyebben 
meg tudja mozgatni. 
 Élőszereplőket is rakunk a projetbe, így elvállaltam egy jelmezvarrás-
szerűséget. Fényre visszavillanó anyagból csinálok különféle azokat, és 
kapucnis pulcsikra varrom, és úgy táncolunk, tömeget alkotva ezzel a 
főszerelőinknek. A jelenet szerint a főszereplő rosszul lesz, halucinál és 

rémeket lát, így ihletett meg a sötét és homályos disco környezet és a villódzó 
fények. Rémisztő, zavaros arcokat varrok a pulcsikra, amik csak párszor, a 
fényben csillannak fel, kicsit parás hangulatot adva a közönségnek. Alig 
várom, hogy előadhassuk. 

Kaiser Nikoletta

Az alkotómunka fázisai
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Metró mester

 A fényfestés pályázatot személy szerint élveztem. Többségében lel-
kesen dolgoztam a projekten, főleg azért, mert az Adobe Flash-el dolgozhat-
tam, ez az a program, amihez talán a legjobban értek azok közül, amikkel 
dolgozhattam a pályázat során, de persze az After Effects-el is meg vagyok 
elégedve, és szintúgy imádtam használni a munka során.
 Sorrendben, forgatókönyv szerint haladtunk. A metrós videók nagy 
része az én kezem munkája. Próbáltam aprólékosan dolgozni, de persze az 
idő sokszor közbeszólt. A munkáim úgy gondolom, elfogadhatóak.
 A körülmények nem voltak zavaróak, jó volt a többiekkel dolgozni, 
főleg azokkal, akik rendesen dolgoztak, és készen voltak időben. Én éjjele-
ken át is dolgoztam, mert az időm csak úgy engedte. Én szerettem volna egy 
minőségi videót kiadni, amit az emberek díjaznak. Remélem, jó lesz majd a 
fogadtatás.                

Bodor Balázs

Ügyes mozgató

 A fényfestésben készített munkáimról, és azok készítéséről fogok írni. 
Én nem pontosan az elején csatlakoztam be, az is igaz, de nagyon örültem, 
hogy dolgozhattam rajta. Én végeztem a mozgó táncosok animációját, 

Enikővel és Lindával. A készítés folyamata könnyű, de munkaigényes, és 
hosszadalmas volt. A végére már kicsit unalmassá is vált, de jó volt látni a 
végeredményt. Nagyon sok munkánk van benne, de megérte.
 Az animáció készítése minimálisan idegtépő volt. Elsősorban 
azért, mert fel kellett venni egy táncmozdulatot valaki kamerájával. Ehhez 
vállalkozót kellet találni, akik Filip, és egy más szakon tevékenykedő 
osztálytársam voltak. Másodszor, miután ez megvolt, a videót át kellett vinni a 
gépekre, ami Mac gépeknél kicsit nehéz volt. Az átvitt videót képkockánként 

screenshotolni kellett, aztán jött az a része, amit először utáltam, viszont 
később megkedveltem, ez az Adobe Illustrator használata. Be kellett vinnem 
a képkockákat a programban, és utána sziluettként rajzoltam meg. Ezután 
jött egy másik, könnyebb feladat, ami kicsit több figyelmet igényelt. Az AI-s 
képeket be kellett illeszteni az After Effects-be. Itt meg össze kellett egymás 
mögé illeszteni a képkockákat, és mozgó képet csinálni belőlük. Ezt mentettük 
el videó formátumban, és adtuk tovább a következőnek, egy újabb fázisba, 
ezután újra kezdtük.
 Nekem nagyjából ennyi volt a feladatom, és nagyon jó volt. Kedves 
emberekkel dolgoztam össze, és igaz, néha fárasztóak voltak a megbeszélések, 
de bevallom, nagyon izgatottan, és inspirálva éreztem magamat végig. 
Összegezve, jó volt nagyon.    

Vincze Vivien Alexandra

Az alkotómunka fázisai
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A hangprofi 

A Garabonciás Középiskola tanulói rendszerint sok pályázaton vesznek 
részt. Én is egy ilyen pályázaton vettem részt, ahol elkezdtem a fényfestéssel 
foglalkozni. 
 A történet egy lányról szól, aki egy buliban annyi alkoholt fogyaszt, 
hogy wc-ben összeesik és mentők viszik el. Ő a szobájában ébred fel és nem 
tudja hol volt este és hogyan került a szobájába. Az egészről emlékeztetik őt 
azok a képek, amit a buliban készített a többi lány, akikkel ment. 
 Eleinte apróbb munkákat kaptam, mert még nem nagyon tudtam 
vagy nem nagyon tapasztaltam ki, hogy mire is vagyok képes. Hangokat 
kellett gyűjtenem az internetről, mivel hangtechnikus vagyok. Ezeket a 
hangokat később alkalmaztuk a projektmunkában. Volt egy időszak mikor 
nem tudtam mivel foglalkozni, mert azokat a hangokat, amiket gyűjtöttem 
bele kellett építeni a projekt munkába, viszont amíg a többiek, azaz az 
animációsok nem voltak kész a munkájukkal, addig nem tudtam alávágni 
a videók alá a hangokat. Ezért gyűjtöttem még hangokat és zenéket, 
amiket még beletettünk a videóba. Egy idő után, mikor már egy-két videó 
kész lett, akkor én ezeket a hangokat alá tudtam már vágni. Ebben nagyon 
nagy szerepem volt. Én vágtam a videót, én tettem alá az összes hangot és 
kerestem hozzá mindenféle effekteket. Ezután vágtam össze a videókat, 
amiket egy videóvágó program segítségével készítettem el. A hangokat és 
a zenét én vágtam össze, viszont a végét már nem én készítettem el, hanem 
munkatársaim. Itt már bevezettük azt, hogy milyen zenéket és videókat 
alkalmazunk ebben az egész projektben. 
 A fényfestés előadás majd nyáron lesz bemutatva, Pécsre pedig egy 
sulis kirándulásra megyünk.             Schultz Dominik

Az alkotómunka fázisai



16 17

Látogatás a fényfesztiválon Pécsett A próbák
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Képek a projekt bemutatójáról
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