Kurzus címe:
Ökológia - Adatvizualizáció

Kurzus oktatói:
MOME
Minkó Mihály Adatvizualizációs szakértő
Kocsi Olga Képzőművész, Media Designer
Erdély Jakab Media Designer
Kurzus partnerei
EKF 2023 ökológiai program, PAD Alapítvány, BABAKO, Limnológiai Intézet, Tihany
Kurzuskód:
B-KH-401-A-202101-03
M-KH-101-A-202101-03
Kurzus leírása:
A Látható Balaton c. kurzus a MOME Média és Elméleti intézetének közös KFI programjaként futott
2021 tavaszán. A kurzus célja hazánk természeti környezetének vizsgálata, ökológiai és meteorológiai
adataival való ismerkedés és azok elemzése, kutatása, vizualizációja, majd a vizuális adatok
értelmezhetővé tétele és mindezekből olyan önálló, kiállítható művészeti/design projektek
létrehozatala, amely személyes véleményformálást hordoz tartalmi és esztétikai értelemben
egyaránt.
Kurzusra való jelentkezés: 12 fő Tervező szak (4 fő Építészeti Intézet, 4 fő Média Intézet, 4 fő Design
Intézet), 3 fő Elméleti Intézet, MA 50%-BA 50%
Létszám: 15 fő
Időpont: 2021. október 18-22., Tihany, Limnológiai Intézet
A jelentkezők számára a projekt fizeti a szállás költségét és a nyitó és záró esemény étkezési
költségét, leutazás egyénileg megoldandó

Eredmények:
A 2021. őszi kurzusheti program célja, hogy ökológiai fókuszú, adatvizualizációs felvetéseiket
élményszerűen fogalmazzák meg hallgatóink kreatív ötletterveikben, a gamification eszköztárával,
ezáltal is játékszerűvé téve az ismeretterjesztést. A kurzus végén az elkészült koncepciók bemutatásra
kerülnek a Limnológiai Intézetben, Tihanyban, ezt követően nyilvánosan a MOME zugligeti Campusán.
Célunk, hogy a koncepcióból kiválasztásra kerüljenek azok az elképzelések, amiket 2022 tavaszi és őszi
félévében továbbfejlesztünk és 2023-as kulturális évadban megvalósítunk. Tehát a projekt az őszi
kurzus után folytatódik: célunk, hogy Doktori Iskola kutatóinak bevonásával, hallgatói ötlettervekből
formálódó programcsomag 2022-re végleges legyen, 2023-ra pedig eredményei elérhetővé váljanak a
régióban és 2023-as Ökofeszten debütáljanak.

Kurzus teljesítésének feltétele:
Aktív órai jelenlét, valamint prezentáció leadása.

A kurzus ajánlása:
Neked szól, ha szereted a csapatmunkát, a közös gondolkodásban rejlő izgalmakat, a természet
közelségét, ha érdekel, milyen átlépni a saját korlátaidat és persze érdekel az is: tehetünk-e magunk is
valamit a saját jövőnkért..
Nem neked szól, ha a fent leírtak idegenül hangzanak számodra.
Linkek:
https://boja.mome.hu/
https://designisso.com/2021/06/01/a-lathato-balaton-nezopontvaltasok-ismeroskornyezetben/?fbclid=IwAR1M_CHLQ55_g7TDKyqPPXlCbwOrgvFiuDkWWQkcoeoZiwFoN
mtvqKZqiOQ
https://designisso.com/2021/06/01/a-lathato-balaton-nezopontvaltasok-ismeroskornyezetben/?fbclid=IwAR1M_CHLQ55_g7TDKyqPPXlCbwOrgvFiuDkWWQkcoeoZiwFoN
mtvqKZqiOQ
Olvasmányok:
-

