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Interaktív multimediális önismereti installáció 
„Jelen, jövő, álom” 2020

Nemzeti Tehetség Program: NTP-MŰV-19-0152

 A projekt célja az iskolában oktatott valamennyi szakma 
összefogásával megvalósuló interaktív installáció létrehozása 
integrált oktatási formában. Az installáció zárt kiállítási térben, a 
diákok által tervezett és kivitelezett háromdimenziós objektumokra 
való mozgóképek kivetítésével valósult meg.
 A közönség által adott egyéni válaszok alapján egyedi, 
személyre szabott vizuális élmények jönnek létre, amelyek 
egy játékos önismereti túra állomásai. A kapott audiovizuális 
tartalmakat a válaszokat adó alanyok számítógépek segítségével 
saját döntéseik alapján generálják.
	 A	 projektben	 résztvevő	 diákok	 számára	 érzékenyítés,	
empatikus képességfejlesztés valósul meg, ami a mindennapi 
életben	 nélkülözhetetlen	 a	 megfelelő	 kapcsolatok	 kialakítása	
szempontjából.

A projekt megvalósításának fázisai
Ötletelés:
	 Pszichológiai	 besorolás	 alapján	 a	 különböző	
temperamentumú, érzelmi beállítottságú embertípusok felderítése, 
alapvető	jellemzők	összegyűjtése,	és	ezen	jellemvonások	vizuális	
formában való kifejezése. 

Interaktív multimediális önismereti installáció
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Tervezés:
 RAJZ és SZOBOR csoport:
Az	 előzetes	 skiccek	 alapján	 a	 négy	 alap-temperamentumra	
jellemző	legjobbnak	ítélt	vizuális	tervek	kiválasztása,	szkennelés,	
effektezés vagy vektorizálás történik

 SZOBOR csoport:
A kiválasztott tervek kidolgozása térbeli rajzok formájában. 
3D	tervező	program	segítségével	objektumra	készítünk.	

 ANIMÁCIÓ csoport:
A	 projektben	 résztvevők	 egy	 része	 mindeközben	 gyűjtéseket	
végez,	fotókat,	grafikákat,	hangmintákat,	rövid	animációkat	készít	
elő	az	adott	témában.	

Interaktív multimediális önismereti installáció
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Megvalósítás:
	 Az	elkészült	3D-s	objektum	alapján	3D	nyomtatóval	készül	
el	a	későbbiekben	vetítőfelületként	használt	szobor	(több	kisebb	
részből	áll	össze	max.	nyomtató	méret	18x18x18cm).	

	 A	csoport	egy	része	a	rövid	kisfilmek	összeállításán	dolgozik	
létező	 rajzok	 alapján,	 melyek	 az	 emberi	 természet	 különböző	
aspektusaira világítanak rá.
 A csoport egy másik része az interaktivitás technikai 
megvalósításán dolgozik. Ennek a speciális munkacsoportnak 
az a feladata, hogy megoldást találjon a személyre szabott, 
többcsatornás videók irányításának megvalósítására.

Vetítéspróbák

Bemutató: 2020. decemberében
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Előadás

	 Meghívott	 előadók	multimédiális	 bemutatója,	 inspiráció	 a	
projekthez	kapcsolódó	témában		2020.	január	19.-én.	
Előadók:	Korodi	Luca	és	Erdély	Dániel	képzőművészek
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 Amikor megkaptam a feladatot, hogy készítsek egy 
animációt	a	pályázathoz,	 több	 lehetőséget	 is	körüljártam	mielőtt	
döntöttem volna. Elég gyorsan kirajzolódott a fejemben egy 
történet, egy kép arról, hogy pontosan mit is akarok majd csinálni. 
Tudtam, hogy ez egy nagyobb projekt lesz, és azt is tudtam, lehet 
nem lesz elég a tudásom, hogy megvalósítsam. Viszont nem adtam 
fel.	Elsőnek	 egy	 storyboard	 formájában	próbáltam	összerakni	 a	
kezdetleges történetet. A feladat ellenére próbáltam egy olyan 
motívumot választani, amely képes megállni a helyét mind álom, 
jövő	 témában	 is.	 Egy	 történetet	 akartam	 elmesélni,	 és	 tudtam,	
hogy fél percnyi videóanyagot kell elkészíteni, mégis éreztem, 
hogy	 ennek	 többnek	 kell	 lennie,	 azután	 később	 egy	 előzetessé	

összevághatom.
 Miután elkészül-
tem a vázlatokkal, és 
kialakult a teljes kép, 
nekikezdtem az ani-
málásnak. Úgy hatá-
roztam, az After Effect 
nevű	programot	 fogom	
használni, mivel abban 
voltam a legjártasabb. 
Több mint egy hónapig 

dolgoztam	a	filmen,	míg	el	nem	készült.	Kétpercnyi	videót	sikerült	
elkészítenem,	a	lehető	legjobb	tudásom	szerint.	Amit	azután	egy	
fél	perces	előzetes	formájába	kellett	átültetnem.
 Összességében büszke vagyok arra, amit alkottam, és 
arra, hogy elmesélhettem ezt az apró történetet. Még akkor is, ha 
nem	az	egész	verzió	kerül	bele	a	projektbe.		Sokat	tanultam	ebből	
a	projektből.	Tanultam	a	kitartásról,	tanultam	minden	egyes	jele-
netből,	amit	elkészítettem.	Mert	egy	alkotó	minden	egyes	művénél	
tanul valamit. Ez tartja benne a tüzet, ami folyton ott ég legbelül.

Brender	Gergő

Az idő homokja
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Betondzsungel és a “dzsungel”

 A	 pályázatra,	 amire	 a	 két	 videót	 készítettem	 először	
nemigazán tudtam, hogy mit is készíthetnék. 
	 Három	téma	közül	lehetett	választani:	jelen,	jövő	és	álom.	
A	választásom	végül	a	jelen	és	a	jövő	témara	esett,	mert	ezeket	
valamivel könnyebb volt számomra ábrázolni, mint az álmot. 
	 Az	első	videó,	amit	készítettem,	az	volt	a	betondzsungel,	
ami	a	a	jövőt	ábrázolja.	A	népesség	növekedés	miatt	egyre	több	
lakóépületre lesz majd szükség így egyre kevesebb zöld terület 
lesz, majd a Blenderben készítettem egy 3D lakóépületekkel teli 
sötét várost. A jelen ezzel szemben a teljes ellentétje, ami egy téli 
erdőt	abrázol	sok	világos	elemmel.	Az	erdőt	szintén	Blenderben	
készítettem.

 Nagyon élveztem a munkák elkészítését, az egymásnak való 
segítést és azt, hogy ugyan arról a témáról, amit én választottam,  
másoknak mi volt az elképzelése.

Gyürky Dominika
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Sablonvilág

 Amint tudomást szereztem a pályázatról, jelentkeztem rá, 
mert nagy ötleteim voltak a témával kapcsolatban. A pályázatban 
az állt, hogy animációkat kell csinálnunk 3 adott témában. 
	 Jelen,	Jövő,	Álom,	ebből	a	három	 témából	kellett	válasz-
tani. Én az Álom témáját választottam, a készített animációmat 
először	papíron	kezdtem	el	csinálni,	ám	mire	odáig	jutottam	volna,	
hogy elkezdem, beütött a vírus. 
 Az online oktatás alatt nagyon nehezen tudtam ezzel a pá-
lyázattal dolgozni, inkább csak terveket csináltam. De sikeresen 
vége	lett	az	első	hullámnak,	és	a	következő	tanév	elején	meg	tud-
tam végre valósítani az animációmat, de akkor jött a vírusnak a 
második hulláma, ami ismét ne-
hezített mindenen. Nem tudtunk 
annyit dolgozni ezen a pályáza-
ton a vírus miatt, de akármennyi-
re is nehéz, így is elég jól állunk 
ebben a helyzetben is.
 Az elkészített animációm 
a Jelen témában készült, önis-
mereti vizsgálódás, hogy az em-
berek nem úgy látják a világot ahogy kéne, csak a rossz dolgokat 

veszik	figyelembe.	A	munkámban	
egy	 szem	 pislog,	 először	 szür-
ke az egész szem, majd hirte-
len színessé válik minden. After 
Effectsben készítettem az animá-
ciót. Illustratorban rajzoltam. 
 Én nagyon élveztem a közös 
megbeszéléseket, a tervezgeté-
seket és nagyon remélem, hogy
láthatom, akárcsak online válto-
zatban	is,	a	teljes	végleges	mű
sort	ami	készült	ebből.

Lakatos	Bálint
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 Ez a pályázat több szempontból is érdekes volt. Az 
alapkoncepciója	 rengeteg	 lehetőséget	 rejtett.	A	 három	 témában	
(jelen,	jövő,	álom)	mindenki	tudott	találni	egyet,	amiben	szabadon	
engedheti a kreativitását.
	 Nagyon	érdekes	volt	látni	a	készülő	3D	nyomtatott	szemet,	
amire majd az animációkat vetíthetjük ki. Ez egy nagyon összetett 
és	sok	kreativitást	igénylő	projekt.	Először	mikor	nekiláttunk	volna,	
sajnos online oktatásra kellett váltani, emiatt a projekt el lett 
halasztva.	Idén	ősszel	ismét	dolgoztunk	vele,	de	sajnos	2	hónap	
iskola	után	megint	tanítási	szünetet	rendeltek	el.	De	ezalatt	az	idő	

alatt befejeztük és leadtuk a 30 
másodperces animációkat. 
	 	 Az	enyém	egy	emberről	
szól, akit épp kidobnak egy 
klubból, és mivel nem nagyon van 
a tudatánál, ezért hallucinálni kezd 
a sötét utcán. A hallucinációk, 
amit	 lát,	 szivárványos	 színekből	
és formákból állnak. Ebben az 
animációban minden ember azt 

láthatja meg, amit szeretne, nincs konkrét üzenete a videónak. 
 Én személy szerint 
azt látom benne, hogy az 
emberek el vannak veszve 
a hétköznapokban, és nincs 
idejük megállni és csak szimplán 
élvezni az életet.

Butkovics Atilla

A látomás



10

 Számomra élvezetes volt másokkal együtt dolgozni ezen a 
projekten,	és	sajnáltam	hogy,	idézőjelben	ugye,	félbe	maradt.	
	 A	 legjobban	 a	 jelen-jövő-álom	 készítését	 élveztem.	 A	
története	 egyszerű;	 egy	 gyilkos	 egy	 számára	megfelelő	 embert	
találva az utcán, magával hívja a teherautójával, a másik mit sem 
tudva,	 hogy	 igazából	 egy	 testtől	 szeretne	 megszabadulni,	 de	
egyedül nem lenne rá képes a súlya miatt. Ez a jelen része. 

	 Az	álom	része	úgy	kezdődik,	hogy	egy	fiatal	ember	fekszik	az	
ágyában ablaka felé fordulva, ahol felakasztott árnyékokat látunk, 
a falak pedig tele vannak szemekkel. A másik oldalra fordulva egy 
igencsak furcsa személyt láthatunk, aki csak bámul. Halkan elindul 
egy dallam, ami a kinti világból, azaz az autó rádiójából szivárgott 
be,	majd	ezután	látható	a	jövő,	ahol	felkel	az	alvó	személy,	kinek	
az álmát láttuk. 
 

Gógucz	Kiara	

Halk dallam
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 Nekem nagyon tetszett az egész projekt folyamata, 
mert	 a	 csapat	 lelkes	 és	 kitartó	 volt.	 Sokféle	 ötlettel	 álltunk	 elő,	
hogy hogyan legyenek sorban az animációk levetítve. Sokat 
gondolkoztunk, hogy milyen forma lenne ideális, és végül a 
szemgolyót választottuk, mert „a szem a lélek tükre” . 
 A vetítéssel akadtak problémáink, hogy a 3 projektort 
összekapcsoljuk	 1	 laptoppal,	 de	
azt nem tudtuk volna megoldani, 
hogy mind a 3 mást mutasson 
egy	 időben	 ezért	 3	 laptopot	
használtunk inkább az egészhez 
és nem bonyolítottuk tovább. 
 Az emberekkel jó volt 
együtt dolgozni, mert sokan 
kreatív	 ötletekkel	 álltak	 elő,	
hogy milyen zenéhez milyen 
kép forogjon le. A szemgolyót 
3D nyomtatóval kis darabokban 
nyomtattuk	 ki	 hosszú	 idő	
alatt, majd a darabkákat 
összeil lesztettük. 
 Én személy szerint több 
rajzot	 készítettem	 minőségi	
munkával, hogy passzoljon a 
tervekhez. Az én sima rajzaimon / festményeimen kívül voltak 
még digitális rajzok, animációk, mozgóképek és videók. A 
hangtechnikusok állítottak és kevertek össze zenéket és így már 
kezdett kialakulni a végeredmény. 
	 Sajnos	a	Covid	19	miatt	kétszer	is	félbeszakadt	a	projekt,	
mert bezárták az iskolát, hogy nehogy elkapjuk. Most, hogy megint 
karantén van, ezért ugye „otthonról dolgozunk” és küldjük be a 
munkákat.

Hajdó	Liza

3D projekt
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 A projektben szinte az összes évfolyamból részt vettek. 
Jó volt más szakmájú diákokkal dolgozni.  Érdekesek voltak a 
feladatok.	 A	 jelen,	 jövő,	 álom	 témában	 kellett	 dolgoznunk	 ami	
nehéz téma, de sok kreatív munka lett. 
 A technikai dolgokat is megálmodtuk, de túl nagy ötlet volt, 
így	 hosszas	 tanácskozás	 után	 leegyszerűsítettük.	 Elég	 rossz,	
hogy a Covid miatt kétszer is abba kellett hagynunk. De ennek 
ellenére nagy lelkesedéssel csináltuk a feladatot online. 
	 Én	 általában	 Lizával	 és	 az	 osztálytársaimmal	 dolgoztam,	
mert velük könnyebben megy a munka. A szemgolyót, amit középre 
lógattunk	volna	fel,	a	3D	nyomtató	miatt	sok	idő	volt	elkészíteni,	
de addig csináltunk mást is. Az alap koncepció az volt, hogy a 
szemgolyóra  vetítjük a diákok által elkészített animációkat, három 
projektor	 segítségével.	 Laptopról	 terveztük	 ezeket	 irányítani,	
de	 nem	 tudtuk	 eggyel	 megoldani,	 ezért	 szintén	 3-mal	 kellett	
megoldani. 
 Én a feladatot úgy 
oldottam meg, hogy a 
jövőt	 egy	űrállomással,	 a	
jelent	egy	lépcső	közepén	
lévő	 emberkével	 (felfelé	
van	a	jövő,	le	pedig	a	múlt	
és az ember a jelenben 
áll)	 az	 álmot	 pedig	 egy	
álmodozó személlyel 
jelenítettem meg. 
 Élveztem ezt a 
csoportmunkát, sok új 
dolgot	tanultam,	a	jövőben	
is örömmel veszek részt 
hasonló pályázatban.

Molnár Réka

Dimenziók közt
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 Nagyon élveztem ezt a projektet. Örülök, hogy 
megismerhettem új embereket. Nagyon sok jó ötlet volt, amit jó 
volt együtt kitalálni.
	 Én	a	jelen,	jövő,	álom	témában	dolgoztam.	Az	én	munkám	
az	volt,	hogy	volt	egy	kopasz	férfi	a	jelenben,	és	az	álma	az	volt,	
hogy	 egy	 gyönyörű	 szép,	 dús	 hajkoronája	 van.	 De	 ugye	 van	 a	
jövő,	ami	korántsem	hasonlít	az	álmához.	Sajnos	a	jövőben	csak	
pár	szál	haja	nőtt	ki,	ami	miatt	 szomorú	 lett.	Pedig	milyen	szép	
álom is volt. 

	 Nagyon	sok	jó	ötlet	született.	Egy	nagy	bökkenő	volt,	hogy	
a karantén miatt sokszor félbe kellett hagyni. De igazából ez 
sem baj már csak a társaság miatt is. Plusz a tanárok is jó fejek. 
Megérte	az	az	idő,	amit	ezzel	töltöttünk.	Igazi	kis	közösségépítés	
is volt egyben. 

Rostás Nikolett

A szomorú álom
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 Nagyon	 élveztem	 a	 Jelen,	 jövő,	 álom	 pályázatot,	 egy	
egészen	jó	csapat	gyült	össze	az	első	megbeszélésen.	Mindenki	
segítőkész	és	kreatív	volt.	
 Én a jelen témához készítettem 3D animációt, a Blender 
programot használtam, az elkezdésekor még elég nehezen ment 
a program használata, de a végére belejöttem, és egy egészen jó 
kis autómodellt sikerült összehoznom.

	 Az	 autó	megmozgatása	 sem	 volt	 egyszerű,	mert	 először	
minden részletet a középpontra kellett helyezni, és csak utána 
lehetett mozgatni, de végül sikerült megoldanom. A programban ki 
rendereltem több kameraállásból is a videót majd After Effectsben 
összevágtam.
	 Remélem,	még	 lesz	 lehetőségem	hasonló	pályázatokban	
is	részt	venni,	szerintem	ez	egy	elég	 jó	 lehetőség	arra,	hogy	az	
ember kipróbáljon és megtanuljon új dolgokat.

Tóth Adrienn  

Autóverseny
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Space Woman

	 Három	 kategória	 van:	 jelen,	 jövő,	 álom.	Az	 enyém	 nagy	
valószínűséggel	az	álomba	került,	és	majd	ott	lehet	eredményként	
megkapni a tesztre, ugyanis ennek a projektnek a végeredménye 
az lesz, hogy egy programozott személyiségteszttel összekötött 
nagy szemgolyó makettre fogunk világítani projektorokkal, 
összesen hárommal, ami az eredménye lesz a kitöltött tesztnek. 
 A három 
animáció keveréke 
és összefolyása a 
szemen szimbolizálja 
a	 tesztet	 kitöltő	 egyén	
személyiségjegyeit. 
Amikor megkaptuk a 
feladatot, tudtam, hogy 
egy központi karakter 
köré	 épülő	 animációt	
fogok készíteni. Rajzoltam 
egy random elfet, 
különösebben nincs 
értelme, se története. 
Csillagokat rajzoltam 
köré, meg égitesteket, 
majd ezt a kész rajzot 
az	 Adobe	 Illustrator-
ban átrajzoltam, és 
különálló részekre 
szedtem. Amikor meg voltam ezzel is, áthelyeztem a fájlt, különálló 
layer-ekkel	az	Adobe	After	Effects	programjába,	ahol	a	különálló	
részeket programozással megmozgattam, aztán effekteteket 
raktam	rájuk,	hogy	élethűbbek	legyenek.	
 Ezután kirendereltem, és lementettem videó formátumba, 
és	leadtam	a	felelős	tanárnak,	akire	ráhagytam	azt,	hogy	elbírálja	
sorsát. 

Vincze	Vivien	Alexandra
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Vírus város

 Eleinte nem volt ötletem és semmi kedvem nem volt 
csinálni. Viszont, mivel közbe jött a vírus és mindenki be lett zárva, 
több	időm	volt	gondolkodni	és	elmélyülni	magamban.		
	 Először	egy	apokaliptikus	jövőbe	tekintő	város	volt	a	terven,	
de sajnos nagyon sok munkának ígérkezett egy ember számára. 
Viszont nem szerettem volna elengedni a város témát, ezért 
úgy döntöttem, hogy egy üres és sematikus város hozok létre, 
amiben semmi nincs, ezzel is az ürességet szimbolizálva, ami a 
városokban van.
  Eleinte egy játszóteret, illetve közösség tereket szerettem 
volna	 modellezni,	 mivel	 azok	 a	 legkézenfekvőbbek,	 hogy	
megüresedtek. Majd eszembejutott, hogy a legnagyobbat a hotelek 
illetve a szórakozóhelyek buktak azzal, hogy nem lehet látogatni 
őket.	 Így	 lett	az	első	alkotásom	egy	Hotel.	Majd	az	 is	eszembe	
jutott,	hogy	nem	lehet	edzőterembe	járni	és	élelmiszert	vásárolni	
is	 csak	 korlátozott	 ideig,	 ami	 viszont	 fontos.	 Így	 megragadtam	
ezt a gondolatmenetet, és lemodelleztem egy pékséget, ami 

az élelmiszeripar 
n e h é z s é g e i t 
szimbolizálja és 
egy	edzőtermet	is	
mivel nem lehet 
járni oda sem. 
 Miután ezzel 
kész lettem, arra 
gondoltam, hogy 
ebből	 ne	 csak	
egy kép legyen, 
hanem valami 
életet is kellene 

bele	vinni,	különböző	kamera	mozgásokat	vettem	fel	majd	vágtam	
össze, hogy elérjem a kívánt eredményt, amivel elégedett voltam.

Bordás Tamás
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 Idén is résztvettem az iskolai pályázaton. A téma a jelen, 
jövő,	álomhoz	köthető	volt.	
 Én az animációmat az álomhoz kötöttem. A munkám röviden 
arról	szól,	hogy	egy	ember	miként	győzi	le	a	félelmeit	és	hogyan	
tér át egy jobb útra. A videóban ezt úgy jelenítettem meg, hogy 
egy sötét folyosóról egy egyre világosabb folyosóra változik a kép. 
Az	egész	 történést	 egy	emberi	 látószögből	 valósítottam	meg.	A	
karakter egyre tovább és tovább sétál egy végtelen folyosón, ahol 
mindig	egy	újabb	és	újabb	ajtó	jelenik	és	nyílik	ki	előtte.	Ezek	az	
ajtók egy újabb esélyt szimbolizálnak. Azt, hogy mindig van valami, 
ami	jobb	és	megéri	előre	menni	
még akkor is, ha kilátástalan az 
esetünk. 
 Az elképzeléseimet, 
terveimet	 After	 Effects-
ben valósítottam meg. Az 
elkészítése nem volt nagy 
kihívás, hiszen törekedtem 
az	 egyszerűségre	 és	 az	
átláthatóságra. Megpróbáltam 
gyorsan	 és	 egyszerűen	
visszaadni egy nyomasztó 
érzést. Ezért is választottam 
egy sötét folyosót. A folyosókon elhelyeztem egy csomó lámpát. 
Ezek a lámpák néha néha pislákolnak, villódznak. 
	 Miért	belső	nézetben	van	az	animáció?	Erre	a	válasz	az,	
hogy	az	emberek	álmukban	nem	látják	kívülről	magukat,	meg	mert	
ilyen animációs technikát még nem alkalmaztam. Érdekelt, hogy 
meg	tudom	e	valósitani	belső	nézetből,	szemszögből	az	animációt	
a tervek szerint. 
 Nagyon érdekes volt a pályázat ezen része, mivel egy olyan 
feladatot kaptunk, amivel még nem találkoztunk. Egy szemgolyóra 
kellett animációt készítenünk. 

Somogyi Máté 

Rémálom
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The dragon, the learner and the witch

	 A	 jelen,	 jövő,	 álom	 ötletein	 nem	 voltam	 túlságosan	
elragadtatva	az	elején	okok	folytán.	Az	első	tervek	hosszabbított	
brainstorminggal	 kezdődött,	 mert	 nem	 volt	 igazi	 ötletem	 a	
történetszálra. Nem szerettem a tervek alapjárati történetét, 
mert nem volt elég vizuális történetmesélése. Ám egyszer csak 
rátekintettem az egyik karakteremre, Reinára, és az ihlet megjött 
egy csattanásra.
 A történet Reináról, egy sárkány mágusról szól. Egy öreg 
boszorkány	 elátkozta	 őt	 halála	 előtt,	 hogy	 garantálja	 új	 életét	 a	
sárkány	testében.	A	terv	sikerét	másik	alkotásával,	a	diákkal	-	másik	
nevén	Travis	-	akarja	
elérni. Ám a sárkány 
hölgy és a diák 
mentális kapcsolata 
megerősödik	 egy	
idő	 után.	 De	 Reina	
ideje fogyóban van 
és ez az álom utolsó 
részlete	figyelmezteti	
őt.	Vajon	Reina	sorsa	
megpecsételődött,	
vagy van idejük a 
boszorkány	átkának	a	megfékezésében?
 Az animáció mind színekre és vizuális történetmesélésre 
fókuszált. A lila és sárga színellentétek duója ad harmóniát, 
kapcsolatot a karakterekhez. A lényeg a történet belelátható és 
értelmezhető,	ha	mélyen	rátekintünk	egyes	karakterek	főszíneire.	
Reina a narancssárga, fehér és arany színeket kapta, míg Travis 
teljesen	 sötét	 indigót	 kapta.	 A	 boszorkány	 a	 kettő	 harmóniáját	
és	 Reina	 sziluettjeként	 lett	 mintázva,	 fizikálisan	 is	 ábrázolva	 a	
kapcsolatát a sárkánylánnyal.
 Egy élmény volt dolgozni, megmondhatom...  

Boros	Enikő
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	 Amikor	először	hallottam	a	Jelen,	 Jövő,	Álom	pályázatról	
még fogalmam sem volt, hogy mit is szeretnék készíteni. Az órák 
nagy	részében	csak	ötleteket	kerestem,	nem	jutottam	előrébb.	
	 Munkámat	 végül	 nagyban	 inspirálták	 a	 különböző	
technikákkal készült rövid animációs válogatás videók, leginkább a 
3D-s	satisfying	kategóriába	tartozók.	Hasonló	témában	szerettem	
volna én is alkotni, így végül négy rövid animációt készítettem. 
Mind	 a	 négy	 jelenetben	 egy-egy	 iskolai	 kényelmetlen	 helyzetet	
mutat	be,	mint	amikor	elromlik	a	reluxa,	elakad	a	falióra,	elkenődik	
a tábla vagy nincs internet.

	 A	 megvalósításhoz	 legelőször	 papíron	 terveztem	 meg	 a	
klippeket, majd Photoshopban rajzoltam meg. A mozgásokhoz 
After Effectset használtam.

Huszár Fruzsina Anna

Unsatisfying Dream
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 Az animáció álom témájú. Emlékeztet arra, mikor egy 
magába forduló ember álmodik. Csak forognak a fejében a 
gondolatok, és lassan elalszik. Gondolkodik az élet kis dolgain, és 

mint egy buborékba zárva van elszigetelve 
a külvilágtól. 
	 Az	 animációt	 Adobe	 Flash-ben	
készítettem,	 és	 előtte	 az	 elemeket	
PaintToolSai-ban	 rajzoltam	 meg.	 Miért	
pont	Mr.	Sandman?	Egy	zene	alapján	jött	
az ihlet erre az alkotásra, ezért lett a zene 
címe	a	kisfilm	címe	is.	
 Én csak az illusztrációt készítettem, a 
zene vagy hang alárakása a hang szakos 
társaimra vár. Nagyon élveztem a közös 
munkát. 

Légrády	Linda
Fájdalmas álom

 Ez az animáció olyan érzést akar kelteni, hogy a tudatalatti 
megjeleníti az álomban azt, hogy elvesztettél valamit. És ez a két 
karakter	egy	saját	történetéből	kiragadott	fő	karakterek,	Jeremy	és	
Ichi.	Ez	úgymond	Ichi	rémálma	volt,	mert	nagyon	szereti	Jeremy-t,	
de a két faj közötti különbségek 
nem igazán engedik, hogy együtt 
legyenek, mert Jeremy egy démon. 
	 Az	animáció	először	papíron	
készült, aztán átrajzoltam gépen a 
sketchbook-ból,	majd		a	képkockákat	
a	 Windows-os	 videoszerkesztőbe	
raktam,	kiexportáltam	és	kész.	
 A munkálatokat élveztem 
egész	idő	alatt.	

Sziklási Viktória

Mr. Sandman



21

Munkafolyamat
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Projektbemutató
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Projektbemutató




