
Szferikus történetek
A MOME Média design szak hallgatóinak és oktatóinak részvételi projektje a Ferenc téren

A Ferenc tér a látogatók számára szubjektív tér is egyben, a különböző korok, napszakok és

útvonalak a személyes élmények, térértelmezések egymást fedő rétegeit hozzák létre.

Ezek a rutinok mentén szerveződő „szférák” jó eséllyel sohasem találkoznak, a projekt

során azonban láthatóvá és felfedezhetővé válnak, ezek az ismeretlennek számító

valóságok.

Közép-Ferencváros már a 12-13. században lakott volt, de az 1820-as évektől

kezdődtek a nagyobb építkezések a területen. A Ferenc tér helyén a 19. század első felében

álló házakat olyan mértékben megrongálta az árvíz, hogy le kellett bontani őket. Ennek

köszönhetően került kialakításra a mai Ferenc tér, mely azóta is nagy változásokon ment

keresztül. Az 1980-as évektől a komfort nélküli, egyre romosabb házak a rehabilitációs

programok keretében megújultak és a köztér hangulata is jelentősen átalakult. Aki ma

végigsétál a Tompa utcán a Ferenc tér-Közösségi Parkig, pezsgő társadalmi és kulturális

életbe csöppenhet, ahol az üzlethelyiségek és vendéglátó egységek között régi-új arcok

üdvözlik egymást. Fontos, hogy a tér maga közösségi tervezéssel valósult meg, így a

környéken lakók is beleszólhattak abba, mit szeretnének látni a legutóbbi felújítás után.

Projektünkkel ezen a ponton szeretnénk felvenni a fonalat. Szeretnénk megtudni,

hogy hogyan élik meg a régóta itt élő emberek a változásokat. Otthon tudják-e érezni

magukat a dzsentrifikáció folyamatán átesett városrészben? Mit éreznek az újonnan

beköltőzők? Azt kapták, amit vártak? Projektünk keretében első körben szeretnénk a

részvételi alkotás módszereivel megszólítani a Ferenc tér közösségét és feltérképezni régi és

új szokásaikat, melyek a térhez és környékéhez fűződnek. Ehhez interjúkat készítünk a tér

körüli épületek lakóival és szervezünk két workshopot, ahol a résztvevők alakíthatják az



egyes történetek fordulópontjait. Továbbá fotókat gyűjtünk a tér különböző generációkhoz

tartozó látogatóitól.

A következő fázisban, információk feldolgozásával, közösségi input alapján hozunk

létre alternatív valóságokat a média design eszközeivel. A szferikus, vagy 360 fokos tartalom

egy olyan immerzív média formátum, ami az ábrázolni kívánt tartalmakat egyszerre minden

irányban, teljes 360 fokos nézetben jeleníti meg. Az összegyűjtött információkból, képekből

készülő immerzív történetek megmutatják a Ferenc tér és környékén élők preferenciáit,

személyes élményeit.

A projekt keretében megvalósuló kurzus folyamán a hallgatók betekintést nyerhetnek

egyrészt a részvételi projektek tervezésébe és megvalósításába, másrészt

megismerkedhetnek egy dinamikusan fejlődő technológiával,   a virtuális valóság aktuális

kérdéseivel. A ferencvárosi közönség pedig a 360 fokos tartalomfejlesztésnek köszönhetően

a dinamikusan változó tér személyes reflexióival találkozhatnak. Az installáció ezáltal a

közösségi tervezéssel készült térrel kapcsolatos további kommunikációnak virtuális terévé

válhat.

A tavalyi fémvázas installációnkat, melyet 2021-ben a József Attila lakótelepen

állítottunk fel, ezúttal a Ferenc téren szeretnénk bevetni, hogy hordozója és befogadója

legyen az okostelefonnal bármikor, folyamatosan megtekinthető tartalomnak. Továbbá

szervezünk egy megnyitó- és egy záróeseményt. Ezek alkalmával, egy VR kertmozi keretében

speciális szemüvegekkel is meg lehet tekinteni a történeteket, hogy még teljesebb

élményben legyen részük az érdeklődőknek.

(látványterv egy archív képekből létrehozott 360 fokos tartalomhoz)



A program megvalósításának pontos időpontja:
2022. április 21.- 2022. május 04.

A program lehetséges helyszínei:
Ferenc tér (bármelyik helyszín, de jobb lenne a Berzenczey utca felöli)

esetleg Markusovszky tér, Madaras József tér

Az installáció mérete:
300 cm széles, 200 cm magas, három oldalán zárt, egy oldalán nyitott.
a technika működtetéséhez a közönségtalálkozók időtartamára áramra van szükségünk

A projekt résztvevői:
Pálfalusi Attila - médiatervező művész, a Média design BA szakvezető
Erhardt Miklós - képzőművész, oktató
Halák László - média designer
Média design hallgatók
Erdei Krisztina - képzőművész, projektfelelős

Példa:
Egy a MOME 360 fokos tartalomfejlesztés kurzusán megvalósuló hallgatói munka
(interjú és fotó alapú történet fejlesztés)
https://vimeo.com/592979657/74200d89f1

Link a tavalyi, Forog az idő című eseményünkhöz: https://fb.me/e/2cM9WrtD4

Budapest, 2021.09.27.

https://vimeo.com/592979657/74200d89f1
https://fb.me/e/2cM9WrtD4

