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A pályázati program lényege
A „Tér-Idő-Ember” – komplex virtuá-
lis élmény-alkotás lehetővé teszi, 
hogy   a különböző szakmacsopor-
tok az általuk közösen alkotott tér 
és idő dimenzióba kapcsolhassák 
be önmagukat. A gyakorlatban 3D 
szoftverek tanulásával teret alkos-
sanak, animációval a térben mozgást 
és időt jelenítsenek meg.  A 3D mod-

ell, a makett illetve vetített animáció 
elkészítésével a virtuális képi világ 
érzékletes megteremtésének élmé-
nye a cél. Az összhatás érdekében  
a táncosok közreműködésével 
mozgást is szimulálnak. 

A tehetséggondozó program célja:
Az iskolánkban oktatott grafikus, an-
imációs, fotós és táncos szakmákat 
tanulóink tehetséggondozása szem-
pontjából kiemelten fontos a térlá-
tás fejlesztése mellett, a vizuális tér 
befogadásában és megalkotásában 
az érzékelés, az alkotó gondolkodás 
komplex fejlesztése. A mai diákok-
hoz nagyon közel áll a háromdi-
menziós 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 sza-
kembereivé váljanak ennek a világ-
nak. Az alkotás gyakorlati folyama-
tában eltávolodva a felhasználói 
szinttől, felismerik, hogy a virtuá-
lis világ megalkotásával összetett, 
sokrétű audiovizuális jelenséget kell 
megérteni, analizálni és szintetizálni. 
Egy ilyen összetett feladat komoly 
stábmunkát igényel, megértik a 
láncszemek    szerepét, a részfela-
datok fontosságát, fejlesztve a felelő
sségtudatukat.                                        
A „Tér-Idő-Ember” – komplex virtuá-
lis élmény-alkotás lehetővé tenné, 
hogy a különböző szakmacsoportok 
az általuk közösen alkotott tér és idő 
dimenziókba kapcsolhassák be ön-
magukat. A gyakorlatban 3D szoft-

verek tanulásával teret alkossanak, 
animációval a térbeli mozgást és 
időt jelenítsenek meg. A 3D modell, 
és az épített makett illetve vetített 
animáció elkészítésével a virtuális 
képi világ érzékletes megterem-
tésének élménye lenne a cél. Így 
a diákok az összhatás érdekében 
az anyagszerűséget és a táncosok 
közreműködésével a mozgást is 
szimulálnák. A vegyes szakmac-
soportok tehetséges diákjai szak-
májuknak megfelelő tartalmakat és 
specifikus képességeiket hozzák a 
csoportmunkába, együtt létrehozva     
a teljes produkciót. 

Garabonciás Médiaművészeti és 
Táncművészeti Szakgimnázium, 
Szociális és Számítástechnikai 
Szakközépiskola, Gimnázium
1074 Budapest, Szövetség utca 35. 
Tel: 344-7000
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Mi is az a fényfestés?
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A makett 3D programban készült terve

Vonalas rajz felvetítése a makett alapjául szolgáló falapra

A makett sík felületből kiemelkedő részeinek építése
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A projekthez kapcsolódóan a ma-
kett szerkezete és a vetítés egymás-
sal kohézióban az aranymetszés 
témáját járja körbe és kvázi oktatási 
segédeszközként gazdag vizualitás-
sal illusztrálja a címben megjelenő 
mindhárom fogalomra (Tér – idő – 
ember) érvényes tételt.

Ezen a gondolatmeneten elin-
dulva a projekt az aranymetszés 
törvényszerűségeit, mint kapc-
solódási pontokat keresi. Az em-
ber térben és időben alkot. Az 
aranymetszésre visszavezethető 
rétegdimenziók bemutatása egy 
térben elhelyezett relief kialakítású 

vetítőfelületen történik, mely három 
összeilleszthető panelből áll, ezekre 
három video projektor szinkronizált 
képe vetül. A vetített mozgóképeken 
és animációkon az aranymetszéshez 
köthető számos példa jelenik meg a 
világegyetemtől: az őstengeri nauti-
lus csiga kövületén és a csigalépcső 
építészeti formáján keresztül a frak-
tálokig és napjaink futurisztikus tech-
nológiai vívmányáiig – mely példák 
segítségével a Fibonacci számsorból 
kiinduló aranymetszés szerkezete 
kerül felvázolásra. Ez a szerkezet már 
az vetítőfelület formáját is előrejelzi. 
A vetítőfelület egy űrhajó belsejét 
modellezi életnagyságú méretben.  

Tér – idő – ember / 3D fényvetítés

http://www.origo.hu/tudomany/20100325-fibonaccisor-matematika-az-elovilagban.
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Előkészületek

Iskolánkban láttuk vendégül Kovács Ivó nemzetközi hírű 3D mappert és 
fényfestőt, aki a 3D mapping technikai alapjairól tartott izgalmas előadást

Megtekintettük a lökösházi Bréda-kastély fantasztikus fényfestés programját, 
melynek megalkotásában többek között Ivó is részt vett

A gyulai Almásy-kastélyban többek között hologramos vetítéseket is láttunk

Elutaztunk Frankfurtba a Pro Light and Sound elnevezésű nagy nemzetközi 
vásárra, ahol a legújabb digitális technológiákkal ismerkedtünk

A szállodánk előtt Frankfurt közelében és a vásáron

TÉRIDŐEMBERTÉRIDŐEMBER



A Prolight+Sound egy nemzetközi 
szórakoztatási technológiák és 
szolgáltatások, különféle integ-
rált fény és hangtechnikai és 
egyéb innovatív (pl. lézershow) 
színpadtechnikai rendszerek kiállítá-
sa és vására. Öt éve kerül meg-
rendezésre, évente több helyszínen.  
2017 április 3 és 7-e között Frankfurt, 
azon belül a vásárcsarnok adott 
otthont, a Mussikmesse kiállítással 
párhuzamosan a rendezvénynek. 
Az alábbi témák köré csoportosulva 
a világ minden tájáról érkeztek 
kiállítók: világítás, hang és szín-
padtechnológia, médiatechnika,re
ndezvényfelszerelés és dekoráció, 
színházi, színpadi technológia és 
berendezések, különféle rend-
szerek integrációja. A kiállítást izgal-

mas bemutatók teszik igazán 
élvezetessé. Az idei esemény talán 
leglátványosabb eleme a füstre 
vetítés volt. A programot színesítik 
különféle konferencia programok, 
valamint díjkiosztó ünnepségek, pl.. 
Az Opus - Német Színpadi Díj, a Sinus 
- System Integration Award és a PIPA 
díj. Az eseménynek bárki részese 
lehet, mint látogató, prospektusok, 
és egyéb promóciós anyagok mate-
riális emlékként szolgálnak, míg élet-
re szóló élmény lehet összefutni egy-
egy neves operatőrrel, hangmér-
nökkel,  színpadi tervezővel, azaz 
szakmabelivel. 
Idén a kiállítás Moszkvában, Sanghaj-
ban Dubai-ban lesz látható, de már 
megerősítést nyert jövő évi frankfurti 
kiállítás is.

A Lökösháza közelében fekvő a 
manapság Bréda-kastélyként híressé 
vált épületet 1810 környékén Arad 
vármegye alispánja, Vásárhelyi 
János építette, méghozzá vadász 
kúriának. A család velencei rokoni 
kapcsolatainak köszönhető, hogy 
Közép-Kelet-Európában egyedülálló 
stílusban, az Andrea Palladio tervei 
szerinti viczenzai Villa Capra Rotonda 
mintájára készült. A kastélykertben 
egy családi kripta és egy kápolna 
is helyet kapott. A kastély több 
funkciót ellátott, eleinte csak a 
vadászatok utáni lakomák helye volt, 
később lakottá vált. Több tulajdonos 
saját igényei szerint formálta, 
például névadója, Bréda Viktor is. 
A kastély könyvtárral és képtárral 
gazdagodott.
A kastély teljes pompájában 
túlélte az első világháború 
borzalmait, azonban a második 
világháború végén, egyes források 

szerint 1944-ben, mások szerint 
1948-ban teljesen kifosztották, 
mindent, ami csak mozdítható 
volt, elvittek. A szocializmus alatt 
több tulajdonosváltás után, a 
Mezőhegyesi Gazdasági kombinált 
irodaházként használta, de az épület 
csakhamar elhagyatottá vált és 
még a kastélypark gyönyörű fáinak 
jelentős részét is kivágták.
2010.12.17-én dőlt el, hogy a teljesen 
tönkrement, csupán főfalakkal, és 
némi tetőszerkezettel rendelkező 
romokat felújítják, hogy kulturális 
és turisztikai és látogatóközpontot 
alakítsanak ki. Ennek megvalósulását 
287 millió forint Európai Uniós 
támogatás, és 51 millió forint 
önerő biztosította. Már a pályázati 
anyagban helyet kapott a fényfestés 
terve, amely Európában az első 
állandó kültéri video projecting. 
Megvalósulása Kovács Ivó és Bordos 
László Zsolt nevéhez fűződik.
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Bréda-kastély, Lökösháza Prolight+Sound, Frankfurt
TÉRIDŐEMBERTÉRIDŐEMBER
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Forgatókönyv

0:00-01:05
INTRO: Sötét képernyő az egész 
vetített felületen hirtelen nagy mora-
jlás – ŐSROBBANÁS – a teljes felül-
eten kozmikus köd jelenik meg. Az 
űrhajó - időgép halad, közben látjuk, 
hogy a csillagok, bolygók, galaxisok 
kialakulnak, üstökösök látszanak. 
Bolygók ütköznek, feketelyukak 
látszódnak.
Foszlányosan be-bevillan az űrhajó 
belső tere – hasonló villanásokkal, 
mint a neoncső bekapcsolásakor, 
majd véglegesen megjelenik az 
űrhajó belső tere, a külvilágot abla-
kokon keresztül látjuk.
Az űrhajó időgép számlálóján az 
évszámok futnak – több milliárd 
évtől a jelen felé.

1:05-1:30
Elérkezünk a galaxisunkba, elhagyjuk 
a Naprendszer legtávolabbi bolygóit, 
közelítünk a Föld felé.
Az utazás során az űrhajó belső 
másodpercről másodpercre részle-
teiben átalakul, modernizálódik, 
letisztul. Az első képnél még egy 
berendezésekkel, kábelekkel zsúfolt, 
koszos, rozsdás belső látható ezek 
cserélődnek le egyre modernebb 
kinézetűre, az ablakok méretei is 
egyre nagyobbak lesznek, az irányító 
központ gombjai, képernyői villo-
gnak.
Helyenként felsejlik az aranymetszés 
csigavonala, rávetül a naprendszer 
alakjára, tejútra, bolygókra, űrhajó 
belsőre stb.

1:30-2:00
Ahogy időben a jelen felé haladunk 
egy idő után kialakul az élet a Földön, 
ezt az időgép-űrhajónk kijelzőin 
követjük figyelemmel.  
Egy meteorit csapódik a Földbe – 
megrázkódik a kép.

2:00-2:10
Az élet kialakulását jelezve vörös 
színben úszik mindhárom panel, 
melyben felnagyított 3D-s vörös vé-
rsejtek áramlanak, mintha egy érben 
utaznánk. 
A két oldalsó panel kijelzőin (ab-
lakain) bevillannak időrendi sor-
rendben az élet kialakulásának kez-
deteiről (aranymetszésről) gyűjtött 
PNG képek After Effectsben mega-
nimálva.

2:10-2:45
A Hold elhagyásával megjelenik a 
Föld, körülötte műholdak látszanak, 
közelítünk. 
Leszállás előtt, Da Vinci emberi szim-
metria metszetét megvalósítani 3 
pár láb 3 pár kar. Gyorsulásnál be-

be villan a metszet, visszaszámlálás 
lábak és karok tűnnek el.

2:45-3:10
Láthatóvá válik Európa, felgyorsul a 
mozgás, egyre közelítünk, megjele-
nik Budapest az űrből, leszállunk.

3:10-3:20
A háztetőket látjuk felülről, megérke-
zünk az iskola épülete elé.

4:00-5.30
Az iskola képe animációvá változik 
és visszamegyünk az időben az is-
kola helyszínét elképzelve korábbi 
korokban: jelen, 1900-as évek eleje, 
1800-as évek vége, 500 évvel ezelőtt, 
1000 évvel ezelőtt, 1 millió évvel 
ezelőtt, őstenger, majd a világűr 
eltűnésével visszatérünk a projekt 
kezdőképéhez: sötét. 
Két oldalsó panelen tükröződik a 
középső vetített képe.

STÁBLISTA

VÉGE
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Digitális tervezés
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Makettépítés
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Képek a produkcióbólHangszerkesztés
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