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A LIGHTIN’ PROGRESS A BUDAPESTI BLASIO ART DUÓ BEMU-

TATKOZÓ KIÁLLÍTÁSA. ELSŐ KOMOLY KÖZÖS PROJEKTÜNKBEN 

KÍSÉRLETEZÜNK A FOTOGRÁFIA, A FESTÉSZET ÉS A PERFOR-

MANCE MŰVÉSZET EGYESÍTÉSÉVEL EGY KÉPEN BELÜL. MUN-

KÁNK SORÁN TELJESEN SÖTÉT SZOBÁBAN, A HOSSZÚ ZÁRIDŐ 

SEGÍTSÉGÉVEL, FESTŐI SZABADSÁGGAL KOMPONÁLHATUNK 

TÁRGYAKBÓL  ÉS  TESTRÉSZEKBŐL. A TECHNIKA LEHETŐSÉ-

GET AD EZEK SZÁMÁNAK ÉS MÉRETÉNEK SZABAD ALAKÍTÁSÁ-

RA. AZ EMBERI TESTEN KIRAJZOLÓDÓ TEXTÚRÁT A LÉZERFÉNY 

EGYEDI ÉS ÖRÖKKÉ VÁLTOZÓ TÁNCA FESTI MEG.  A DARABO-

KAT LÉZER-FESTMÉNYEKNEK KERESZTELTÜK. 

A KIÁLLÍTÁS ANYAGA A PROJEKT KORAI IDŐSZAKÁNAK LEGJE-

LENTŐSEBB KÉPEIBŐL ÁLL ÖSSZE ÉS BEMUTATJA AZ ELMÚLT 

KÉT ÉVBEN TETT KÍSÉRLETEZÉSEINK FŐBB ÁLLOMÁSAIT. A LEG-

ELSŐ KÉPTŐL KEZDVE NYOMON KÖVETHETITEK A TEXTÚRA 

ALAKULÁSÁT, AZ ESZKÖZÖK, A FESTÉKEK, KÉSŐBB A KÜLÖN-

BÖZŐ FÉNYEK MEGJELENÉSÉT.  A KIÁLLÍTÁS - MINT NEVE IS 

TÜKRÖZI -, EGY FOLYAMATRA VALÓ VISSZATEKINTÉS, EGY KÍ-

SÉRLETI DOKUMENTÁCIÓ. A KÉPEKET NEM SZERKESZTETTÜK, 

DIGITÁLIS UTÓMUNKÁT KIZÁRÓLAG A TEXTÚRÁK FINOMÍTÁ-

SÁRA ÉS A SZÍNEK HANGULATHOZ ILLŐ MEGVÁLTOZTATÁSÁ-

RA HASZNÁLTUNK.

A KIÁLLÍTÁSRÓL:



A képek elkészítéséhez nincs szükség sok eszközre:
Egy egyszerű laser-pointert használunk, amihez 
később egy szűkítő is készült, így nagyobb kontrolt 
tudunk gyakorolni a textúra felett.  Más fényforrásokat 
is bevetettünk: egyszerű zseb- vagy biciklilámpák.  UV 
festék. Az általunk használt tárgyak mindegyike meg-
található egy átlagos háztartásban. 

 ESZKÖZÖK



 DEMON
30 seconds

f / 16
iso 100

Lézerfénnyel való kísérletezésünk mozgóképként 
kezdődött. Egy hirtelen ötlettől vezérelve adaptál-
tuk a folyamatot hosszú záridős fotóvá. Legelső 
képünket nem tekintjük műalkotásnak, ám mivel 
utazásunk kezdőpontja, úgy gondoltuk helye van a 
tárlatban. A képen az általunk használt lézer eredeti 
zöld színét nem változtattuk el. Utómunka nélkül 
minden képünk ebben a színben tündökölne.



v

 TWIST
13 seconds

f / 16
iso 100

Korai képeink egyike, melyet egy groteszk tem-
atikájú pályázatra készítettünk. A test kitekert 
pózától eltérő színnel különítettük el az arcot, 
a könnyebb felismerhetőég érdekében. Ezen a 
képen még intenzív az utómunka, ez a későbbiek-
ben mérséklődött. 

Modell: Mészáros Fanni



 ESCAPE
30 seconds

f / 16
iso 100

Modell: Mészáros Fanni

A festéket itt egy minta megjelenítésére 
használjuk. A mellkas az egyik legszebb példa 
arra, hogy az egymásra fényképezett külön-
böző fények és színek keveredése milyen 
különleges hatást tud elérni. A MIPA pályázat 
Abstract kategóriájának legjobb 15 fényképébe 
válogatták, így kiállításra került a szigetország 
fővárosának szívében. 



 HUG
30 seconds

f / 16
iso 100

Első képeink egyike, melyben festékeket használunk. 
Így képesek vagyunk egyes vonalak kiemelésére, 
vagy nem létező vonalak kreálására. Jelen esetben a 
csontváz megalkotására, melyet hússzerű textúrával 
töltöttünk meg. A mellkason, és kézen az uv lámpa 
fénye képez plusz réteget.



 ANATOMY
30 seconds

f / 16
iso 100

A testrészek áthelyezését a Cyberspace készítése köz-
ben sajátítottuk el, itt ugyan ezen a vonalon tovább ha-
ladva mozgatjuk és sokszorozzuk a kezeket. A végleges 
darab létrehozásához átlagosan 3-4 kísérleti fényképet 
készítünk, amelyeken keresztül finomítjuk a pózt és az 
expozíciót. E folyamatba nyújtunk betekintést a sorozat 
által. Jól megfigyelhető a textúra alakulása, a póz tisz-
tulása, és ahogy időközben fekete függönnyel kimasz-
koltuk a hátteret.



 CYBERSPACE
30 seconds

f / 16
iso 100

Első alkalom volt, amikor a test részeit külön 
egységként, festői szabadsággal komponáltuk a képre. 
Fontos mérföldkő, hiszen erre a felfedezésre épült 
további munkánk jelentős része. Megértettük, hogy a 
testrészek számával és méretével szabadon játszha-
tunk. Ezt jól példázza Anatomy című alkotásunk. 



 HERITAGE
25 seconds

f / 16
iso 100

Az fentebb említett technikát tovább gondolva alkot-
tuk meg ezt a darabot, ám itt nem egy-egy testrészt, 
hanem a teljes modellt újra pozícionálva. Ezt tovább 
fűszerezve azzal, hogy először használtunk vakut és 
lézerfényt egy képen belül. Ezzel a látható világgal 
egy térbe emeltük munkánkat.

Modell: Klajkó Brúnó



v

 HIBIKI TANABE
30 seconds

f / 16
iso 100

Tavaly  Ozora fesztivál keretein belül együtt dol-
goztunk más művészekkel. Hibiki Tanabe japán 
asalato* világbajnok. Győztes koreográfiáját és 
annak ikonikus befejező pózát örökítettük meg a 
saját technikánkkal. A hagyományos eszközt led 
lámpákkal helyettesítettük, ezzel megörökítve 
a hangszer mozgását. Textúra-alkotásunk egyik 
csúcspontjának tekintjük.

Asalato: Egy kötélből és két csörgőből álló ritmushangszer.  
https://youtu.be/OCnTQlCQ5Wc*

Modell: Hibiki Tanabe



 PROVENANCE
30 seconds

f / 16
iso 100

Itt először jelenítünk meg tárgyat a képünkön. 
Egy uv reagens úgynevezett Hoberman gömböt 
használtunk az energiagömb megalkotásához. Ér-
demes megfigyelni, ahogy 3 különböző alkotóelem 
együtt hozza létre a testet.

Modell: Törék Flóra
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