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Mindennapi életünket döntéseink komplex halmaza irányít ja. Ezek a döntések az agyunk 

neurális áramköreinkben történő folyamat során jönnek létre: minden döntés egy "győztes 

mindent visz" verseny során születik meg a rivális neurális hálózatok (például a racionális 

gondolkodás és az  érzelek álltal irányított gondolatok) között. Ahogy az egyik kezd 

felülkerekedni, egyre erőteljesebben aktiválódik, így a másik hálózat egyre kevésbé aktív, amíg 

egy küszöböt nem lépnek át, és ez elvezet a döntés meghozatalához. Minden döntésünket ez a 

fajta neurális konfliktus jellemzi, de befolyásolhatják ezt a környezetünkben lévő emberek, 

család, barátok, emberek akikre felnézünk és múltbéli tapasztalataink, emlékeink. 

Csapatunk szerint azok a témák a legelgondolkodtatóbbak, amelyek valamilyen módon 

mindenki életmódjához kapcsolódnak, ezért is határoztunk úgy, hogy a döntések előtti fizikai 

és mentális folyamatokat fogjuk szobrunkkal megjeleníteni. Az installációnkban különösen 

nagy hangsúlyt fektettünk az agy és az idegrendszer láthatatlan munkájának bemutatására. 

A „cortex cerebri” latin szókapcsolat magyar jelentése agykéreg, amely agyunknak az a 

része, amely az önuralomért, a tervezésért, a logikus és az elvont gondolkodásért, továbbá a 

beszédmozgató- beszédérző-, halló-, mozgató-, érző-, olvasó- és látóközpontért felelős. 

Nélkülözhetetlen szervünk, amely nagy szerepet játszik a döntések meghozatalában. 

Installációnk egy könyvlapokból papírmasé technikával elkészített mellszobor. Az alak 

feje az arci részen a kutacstól az állig ki van vágva, így a néző belátást nyerhet a koponyaüregbe. 

Benne található az agy, mely a kisaggyal és a gerincvelővel együtt aranyszínű drótból van 

meghajtogatva. A koponyaüreg belső terének tetejébe széttört tükördarabkákat ragasztottunk, 

melyek a test belsejében elrejtett fényforrás felfel világító fényét az agyra irányítják, így annak 

mintázata a környezetére vetül árnyék formájában. 

A Butterfly-effect (magyarul Pillangó hatás) a tudományban lineáris rendszerek 

végeredményének változásait figyeli egy-egy apró kiinduló tényező megváltoztatásának 

függvényében. Mi ezt a döntési folyamatok rendszerével szeretnénk bemutatni. Hisz milyen 

apró dolgoktól is függhet egy fontos döntés. Mégis a legnagyobb dolgok amik befolyásolják, 

az az identitásunk, az életünkben összegyűjtött emlékek és tapasztalatok, és a környezetünk. A 

létrehozás folyamatában legfőbb célunk az volt, hogy gondolatokat és véleményeket  keltsen a 

szemlélődőben, ezzel láncreakciót elindítva, akárcsak a Pillangó hatás. 


