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PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOK

Applikáció segítségével megjeleníthető és számítógépes programokkal manipulálható digitális tartalmak. Érintéssel előhívható hangkompozíciók. Komputeres
szoftvert és ősi logikai kirakót ötvöző játékkészlet. Gameplay környezetbe helyezett ékszer. Saját és közös mítoszok. Paralel képzetek. A PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOK
csoportos kiállítás fókuszában az érzékelés természetes csatornáinak kiterjesztése,
az anyagszerűség újrafelfedezése, a technológiai eszközök interaktív használata
által lehetővé tett kreatív adatfeldolgozási alternatívák és kapcsolati hálók állnak.
Az ember saját világokat álmodó, játszó lénynek születik. Kreativitását, kombinációs és stratégiai készségeit felhasználva személyes univerzumokat teremt. Valós és
virtuális dimenziók, természeti szférák, digitális és analóg térképzetek fantáziavidékei között ingázik. Folyamatos kölcsönhatásban működik környezetével. Lát, hall,
tapint, érzékel, reagál. A begyűjtött információkból pedig szabályok mentén felépülő vagy interaktívan alakítható rendszereket alkot magának. Párhuzamos valóságokat épít - növényekből, üvegből, betonból, talált tárgyakból, hangokból és pixelekből. Az ösztönös és kontrollált érzéki tapasztalások útján átélhető természeti és
történeti jelenségeket, tényeket és kölcsönhatásokat kutató, eltérő médiumokból
és matériákból építkező installációk a valóság és a természet észlelhető szegmenseinek működéséről alkotott egyéni világképekként hívnak a képzelet, a forma, az
idő, a tér, a sík és a pont tartományai közötti összefüggések feltárására. A szubjektív
megközelítések egymást kiegészítve térképezik fel a realitás fogalmának definíciós
lehetőségeit a képző- és médiaművészet, az üveg-, a játék- és az ékszertervezés
különböző műfajain keresztül, tapintható, nyomtatott, vetített és kiterjesztett valóságban elénk táruló víziók lenyomataiként.
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PARALLEL REALITIES

Digital contents displayed on applications and edited by computer programs. Sound
compositions starting to play at the touch of a button. A new set of games from
the combination of a computer software and ancient logic puzzles. Jewellery in a
game play setting. Private and common myths. Parallel visions. PARALLEL REALITIES
is a group exhibition that focuses on expanding the spectrum of natural sensations,
rediscovering our approach to materials and the interactive use of technological
devices that provides a platform for alternatives to creative data processing and
social networks. People are born to dream of new worlds and play with them.
We can create new universes thanks to our creativity, combination and strategic
skills. We walk through real and virtual dimensions, natural spheres, digital and analogue fantasies. We function in continuous interaction with our environment. We
can see, hear, touch, feel and respond. Based on gathered information, we create
systems that both follow rules and grow with interactivity. We build parallel realities – from plants, glass, concrete, found objects, sounds and pixels. These installations of various mediums and materials, which examine natural and historical phenomena, facts and interactions through instinctive or learnt sensual experiences,
invite us to explore new connections among space, time, imagination, design,
planes and dots. They act like world views about visible segments of reality and nature. Such individual approaches have added up to parallel definitions of reality that
are now mapped out by a range of different genres from fine art and media arts,
through glass and jewellery design, to gaming and arranged as hands-on, printed,
projected or augmented imprints of our artists’ visions.
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TERMÉSZETI SZFÉRÁK

NATURAL SPHERES

HALLGASS BELE
TUNE IN

NEUZER Zsófia

If a tree falls…
2017

fenyőgyanta, alumínium, acél, videóanimáció
pine resin, aluminum, steel, video animation

Pazarló modern életmódunk közvetetten egyre inkább a természeti értékek eltűnéséhez
és a biodiverzitás elenyészéséhez vezet, anélkül, hogy a jelenleg végbemenő pusztítások
hosszú távú negatív hatásait valójában megtapasztalnánk. Az If a tree falls… diplomamunka és kísérleti koncepció az ékszer intimizálásán, és annak tényleges elpusztításán
keresztül érzékelteti ezt a romboló folyamatot. A hegyeket és fiktív tájegységeket szimbolizáló, viselés közben könnyen roncsolódó brossok a virtuális környezetben a szemünk
előtt semmisülnek meg és válnak enyészetté. Neuzer Zsófia 2017-ben végzett a MoholyNagy Művészeti Egyetem Tárgyalkotó Tanszék fémműves tervező szakán. Hely/idő/térspecifikus tárgyainak tervezése során a virtuális technológiák és a viselhető ékszer
közötti kapcsolat megteremtése ösztönzi leginkább.
Our modern lifestyle trapped in the culture of waste will soon lead to natural values disappearing and biodiversity fading away, while the present generation won’t really have
to experience the long-term negative effects resulting from their ongoing destruction.
If a tree falls… is a diploma thesis and innovative concept that reflects on the issue of
destructive processes through making our relationship with jewellery intimate, then destroying them without remorse. Brooches that symbolise mountains and fictional landscapes wear off easily while being used and they in fact smash to pieces and fall into
decay in front of our eyes. Zsófia Neuzer graduated as a metal designer from the Design
and Art Department at Moholy-Nagy University of Arts in 2017. When creating her space,
time and location specific pieces, she is driven by the unique combination of virtual technologies with everyday jewellery.

ékszerek / jewelleries: NEUZER Zsófia
VR-élmény / VR experience: LŐRINCZI Gergely, SZATMÁRI Bendegúz
hang / sound: LŐRINCZI Áron
témavezető / thesis consultant: TÓTH Zoltán
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ÉRINTSD MEG A NÖVÉNYT

TOUCH THE PLANT

EJTECH

EchoSynthesis
2018

élő növény, audio interfész
living plant, audio interface

Az emberiség tudatra ébredése óta használja a növényeket a szellemi világhoz való
kapcsolódás ceremoniális szertartásaiban. Az EchoSynthesis programozott organizmusa lehetőséget kínál e két élő szervezet interakcióba lépésére a digitális technológiákat
az emberi érzékelés természetes kiterjesztéseként használva. A hangok és érintések
hatásmechanizmusának feltérképezésén keresztül tesz kísérletet a növényvilággal
mára csaknem elfelejtett kapcsolatunk helyreállítására. Az EJTECH technológiai és
művészeti laboratórium főbb kutatási területei a techno-spiritualizmus, az új matériák
és experimentális interakciók, a hangok és az anyagok tapintás alapú összekapcsolhatósága. Interaktív installációikban az ember és a technika kölcsönhatásaival kísérleteznek új befogadói dimenziókat teremtve.
Humankind has been applying plants to their ceremonial rituals of meeting the spiritual
world since their awakening to consciousness. EchoSynthesis presents a programmed
organism that provides an opportunity for these two living creatures to interact with
each other through digital technologies that extend human perception. By examining the
mechanism of action between sounds and touches, we will be brought closer again to the
universe of plants. EJTECH is a technological and artistic laboratory with a focus on techno-spirituality, new materials, experimental interactions, and the connection of sounds
and materials through the act of touch. Their interactive installations play with the interrelationship of people and technology creating new receptive dimensions along the way.

interfész design / interface design: KÁRPÁTI Judit Eszter
kreatív programozás / creative programming: Esteban DE LA TORRE
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HÚZD VÉGIG AZ UJJAD A SZÜRKE CSÍKON
SWIPE YOUR FINGER ON THE GREY LINE

VARGA Dóra:

2048
2015

üveg, potméterek
glass, potmeters

A 2048 darabból épített üvegszobor jégcsapokra emlékeztető, a különböző magasságú hangokat eltérő színárnyalatokkal és üvegrudakkal leképező potméter rendszere
lenyűgöző látványú, apokaliptikus dallamok komponálására invitál. A környezetszen�nyezésre és természeti folyamatokra reflektáló 2048 interaktív installáció fókuszában
a vizuális elemek és a hangok kapcsolatának ábrázolása áll. Varga Dóra munkáinak vis�szatérő motívuma a különböző művészeti területek összekapcsolása és a folyamatszerűségek megjelenítése - legyen szó narratív ábrázolásról vagy éppen zenei motívumok
megragadásáról.
The glass sculpture looking like icicles is made up of 2048 little pieces and designed to
play sounds of various pitches and display a wide range of colour shades at the same time.
Its potmeter system invites the viewers to compose both impressive visuals and apocalyptic tunes. 2048 is an interactive installation that reflects on environment pollution and
other natural phenomena with the focus on connecting visual elements to sounds. Dóra
Varga studies processes and matches different artistic fields to present her recurring
motives through narrative description and musical techniques.

üvegszobor / glass sculpture: VARGA Dóra
kreatív programozás / creative programming: KORAI Zsolt
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TÉRKÉPZETEK
SPACE HACKINGS

FOGLALJ HELYET
TAKE A SEAT

BARÁTH Bálint:

Missing the Object
2017 / 2018

digitális printek, talált tárgyak
digital prints, found objects

Baráth Bálint munkái olyan „fény-árnyékkal modellált geometrikus és gyűrt alakzatok”,
melyek a virtuális terekben egyfajta architektúraként és szoborként jelennek meg.
Szilágyi Róza Tekla művészettörténész szavaival élve „a képelemek kölcsönhatásait vagy
az egymásra halmozható formák és rétegek viszonyát vizsgálva absztrakt fotográfiához hasonlóan szokatlan képi látványt nyújtanak azáltal, hogy a való világ egy szeletét
absztrahálják, majd ezeket a képi elemeket digitálisan felvázolt, absztrakt formákkal
vegyítik." A Missing the Object digitális konceptuális sorozat középpontjában a szó és
a dolog, a beszéd és annak tárgya közti szüntelen mozgás és a fogalmiság áll, a művészi
megnyilvánulás gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokba való beágyazottságát
vizsgálva.
The works of Bálint Baráth are ‘geometric shapes with creases modelled out of light and
shade’ that appear as architecture or sculptures in virtual spaces. As art historian Róza
Tekla Szilágyi put it after having examined the relations and interactions among these
visual elements and layered forms: ‘they offer an unusual sight, similar to abstract photography, through the abstraction of some details of the real world and the combination
of such visual elements with digitalised abstract forms’. Missing the Object is a conceptual series, which focuses on the never-ending communication between word and object,
speech and its subject, as well as the issue of conceptualization. It also reconsiders how
artistic gestures are embedded in economic, social and cultural processes.
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TÖLTSD LE AZ INGYENES INTERACTIVE PRINT APPLIKÁCIÓT A GOOGLE
PLAY STOREBÓL ANDROIDOS KÉSZÜLÉKEDRE ÉS OLVASD BE A KAMERÁN
KERESZTÜL A PRINTEKET - ÉRINTSD MEG A KÉPERNYŐT - HANGOSKODJ
DOWNLOAD THE INTERACTIVE PRINT APPLICATION FROM GOOGLE
PLAY STORE ON ANY ANDROID DEVICE FOR FREE - SCAN THE PRINTS
WITH YOUR CAMERA -TOUCH THE SCREEN - MAKE NOISE

IMPLAUSIBLE WORKS:

Augmented Fiction
2017

print, fa, Augmented Reality tartalom
print, wood, Augmented Reality content

A virtuális információtárolás manapság könnyen előhívhatóvá és megváltoztathatóvá
teszi a különböző audiovizuális tartalmakat, amiket szinte bárhol, bármikor, tértől és
időtől függetlenül megjeleníthetünk hordozható digitális eszközeinkkel. Az anyagtalan, folyamatosan változó információk, adatok és kódsorok segítségével mindinkább
lehetőségünk nyílik a statikus tárgyi valóság újraformálására. Miképp írhatja felül a kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) médiuma a képalkotó és képmegjelenítő
folyamatokról eddig kialakult elképzeléseinket? Miként alakíthatja át passzív befogadói
attitűdünket alkotóivá? Az Augmented Fiction markerei között bolyongva az Interactive
Print alkalmazás segítségével sci-fi elemekből építkező, szubjektív kísérleti filmet alkothatunk okostelefonunk képernyőjén.
Virtual information storage helps to make various audio-visual contents easy to retrieve
and modify, so they can be displayed on our portable digital devices anywhere and anytime. Using non-substantial, ever-changing informations, facts and lines of code will enable us to redefine our static physical reality. How can the medium of Augmented Reality
(AR) overwrite our established concepts on creating and displaying images? How can it
turn a passive viewer’s attitude into a creative one? While browsing through the markers
of Augmented Fiction, we can create an experimental film, a sort of subjective sci-fi that
we can play on our own mobile screen with the application of Interactive Print.

applikáció fejlesztés / application development: SZÉCSÉNYI-NAGY Loránd
installáció, grafika / installation, graphics: SZEKERES Ágnes
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HALLGASS BELE

TUNE IN

CSISZÁR Mátyás:

Visions of the Past
2018

oszcilloszkóp, kazettás magnó
oscilloscope, tape recorder

Az elmúlt évtizedekben számos sci-fiben tűntek fel vektoros képmegjelenítő eszközök.
A Visions of the Past ezen alkotások utópiáinak kontrasztjait és napjainkig ható érvényességét vizsgálja felül. Egy cserélhető kazettás magnó és különböző hangfelvételek
segítségével modellezi a hangzó és vizuális adatok áramlási folyamatában létrejövő
esztétikai tartalmakat. A kazettákon egy-egy olyan konstrukció képe látható, amellyel
a jövő (gyakorlatilag napjaink) építészeti és tárgykultúráját vizionálták a vektoros megjelenítés 50-es évekbeli fénykorában. A hanggrafikák segítségével így előhívhatóvá
válik a Deák Ferenc téri metrócsomópont 1976-os földalatti rendszereinek 3D modellje.
Csiszár Mátyás kreatív technológus és médiaművész különleges képalkotó rendszereket
kutat, publikációi és installációi olyan mindennapi tárgyak megértésére fókuszálnak,
melyek hétköznapi létezésünk fenntartásához szükségesek.
In recent decades several science fiction films have put vector display systems to work.
Visions of the Past reviews the contrasts and present-day validity of these utopias.
A traditional cassette recorder with different sound recordings helps to model aesthetic contents created by the streaming process of visual and sound data. Each cassette
shows an image of some construction from the 1950s (the heyday of vector displays) that
envisioned a future architecture and product design. Thanks to sound graphics, the 1976
version of the underground traffic junction at Deák Square can be displayed in 3D. Mátyás
Csiszár is a creative technologist and media artist, who explores unique image creation
systems. His publications and installations aims to understand everyday objects that we
need to sustain the way we live.
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RAKD KI A KREATIVITÁSOD ALKOSS ÖSSZEFÜGGŐ FELÜLETET A PRIZMÁKBÓL
PUZZLE OUT YOUR CREATIVITY CREATE CONTINUOUS SURFACES FROM THE PRISMS

TERVHIVATAL:

Logifaces
2014

beton
concrete

A Magyar Formatervezési Díjjal kitüntetett, betonból készült Logifaces kirakóst az ősi kínai logikai játékok és a 3D modellező szoftverek ihlették. A Lakos Dániel által jegyzett,
betonból készült játékok különlegessége, hogy kilépnek a táblajátékok megszokott síkjából. A háromszög alakú prizmákból építkező Logifaces a térlátás élményét idézi, olyan
taktilis élményt nyújtva, mellyel játék közben tapasztalhatjuk meg a téri geometria szabályszerűségeit. Használatának egyetlen szabálya van: úgy kell egymás mellé helyezni
az elemeket, hogy azok folytonos felületet alkossanak. A játék 9-es és 16-os szett formájában létezik, a 16-os szett esetében 22 helyes, a 9-es szett esetében 2 helyes megoldása van az egyenlőoldalú háromszög szabályos kirakásának. A két szett ötvözhető
25-ös egységgé is, ebben az esetben a helyes megoldások száma 4942. A 2009-ben
alapított, eredetileg építészirodának indult Tervhivatal stúdió mára számos díjjal és referenciával rendelkezik a díszlet- és bútorgyártás, valamint a kiállítás és belsőépítészeti
projektek területén is.
Logifaces is a puzzle of concrete that was inspired by ancient Chinese logic games and
3D modelling softwares. It won a prize of the Hungarian Design Award. The unique specialty of the game created by Dániel Lakos is that it breaks with the standard flat surface
of other board games. Logifaces is composed of triangular concrete prisms that evoke
a perception of depth, as in stereo vision and provide a tactile sensation, which helps
to experience geometric regularities while playing. It has only one user instruction: the
pieces must be fitted together to create a continuous surface. The game has two versions. There is a set of 9 pieces with 2 possible solutions, and there is another set that
consists of 16 pieces and offers 22 solutions for creating a triangle having all three sides
equal. These two sets can even be combined into a unit of 25. In that case the number of
possible right solutions is 4942. Planbureau studio was founded as an architecture office
in 2009. By now, it has grown into an acclaimed brand with a diverse profile: they have
contributions and achievements in the fields of set and future design, exhibitions and
interior design.
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TERMÉSZETI SZFÉRÁK

NATURAL SPHERES

HORVÁTH Ádám Márton

EXHIBITION (RE)MIX
2018

A tapintható, nyomtatott, vetített és kiterjesztett valóságban elénk táruló installációkhoz Horváth Ádám Márton készített elektronikus zenei (re)mixet. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filmtudomány szakán diplomázott zeneszerző kísérleti filmekhez és kortárstánc előadásokhoz komponál zenéket, zajokat.
2014-ben rezidense, majd 2015-től tagja az L1 Egyesületnek.
Inspired by the tactile, printed, projected and augmented reality installations, Ádám
Márton Horváth made an electronic music (re)mix of the exhibition. He is graduated from
the Department of Film Studies at Eötvös Loránd University Faculty of Humanities and composes music and noises for experimental films and contemporary dance performances.
In 2014 he was a resident artist, then a member of the L1 Association from 2015.
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