
Munkanapló 

Szeptember 25 - November 2. 

A projektünk elkészítésének folyamata először másféle irányban ment, sokkal inkább egy 

instalációban, mintsem egy interaktív dologban gondolkodtunk. Annak a műnek is a dominósor 

volt a központja, de inkább egy statikus, fizikai mű lett volna. Sokáig, egészen novemberig 

ebben gondolkodtunk, majd egy közös megbeszélésen a csapattal elhatároztuk, hogy ez lesz a 

végleges változat.  

A projektünk kezdeténél, először részletesebben utána néztünk a pillangó effektusnak és 

megpróbáltuk megnézni, hogy mihez tudjuk kötni ezt. A saját életünkből szerettünk volna 

példákkal élni, mivel az közelebb áll hozzánk így talán könnyebb is megvalósítani. Különböző 

műveket is megtekintettünk, hátha ihletet kapunk a saját projektünkhöz. Az elején nem voltak 

konkrét ötleteink, meg szerettük volna találni, hogy mit jelent számunkra a pillangó effektus. 

A pillangó effektus hogyan játszik szerepet a mi életünkben?  

Végül rájöttünk, hogy a pillangó effektus körbevesz minket. Mindenhol és minden formában. 

Ezután kutattunk, ezt mégis hogyan lehet megvalósítani? Mi az, amivel ezt érzékeltetni tudjuk?  

A dominó, oly hirtelen jött ötlet volt. De ez hogyan kapcsolódhat bármihez is? A dominósor 

volt az ami megjelent előttünk mikor bevillant az ötlet. A dominók egymás mellett állnak egy 

szakaszt alkotva. Sok idő mire az ember megépíti és ugyanez vonatkozik az újraépítésére. 

Ennek ellenére egy apró lökéssel felborítható az összes elem. De ez nem jelenti azt, hogy 

lehetetlen újraépíteni. Az ember életében is vannak ilyen "lökések" melyeket nehezen viselünk. 

De ezeket az eseményeket meg lehet állítani vagy újból kezdeni.  

Tovább gondolkodtunk, hogy ebből mit hozhatunk ki, mi az amit hozzá tehetünk még. Mi lenne 

ha a dominó az alap, amihez csak hozzá kell tenni valamit? Voltak ötleteink, de nem tudtunk 

azok mellett megállapodni. Tovább gondolkodtunk és minden ötletünket felvetettük, de még 

kellett idő amire azt mondtuk, hogy ez volt az az ötlet amire vártunk. Még ezt is tovább 

formáltuk, mire azt mondtuk, hogy fogjunk hozzá a megvalósításához és kezdjünk neki 

ténylegesen dolgozni.  

November 14 - november 30. 

Ámde a határidő előtt nagyjából másfél héttel hirtelen fordulatot vett a projektünk, szinte a 

semmiből jött az ötlet, a tanár segítségével pár csapattag kitalálta, hogy inkább egy társasjátékot 



készítsünk. Csak hogy az idő elég szűkös volt, a határidő rohamosan közeledett és hirtelen annyi 

munka zúdult a nyakunkba (társasjáték mechanizmust kitalálni, apróbb részleteket és a designt 

elkészíteni, próba dominókat készíteni stb.), és nagyon sok óráról is ki lettünk kérve,  de végül 

a mechanizmus összeállt, próbajáték is lezajlott külsős emberekkel. Az ötletünk az volt, hogy 

egy olyan társasjátékot hozzunk létre, melyben a játékosok maguk formálják a sorsukat, amibe 

nem mindig csak ők szólnak bele. Az életet szeretnénk egy társasjátékba bele zsúfolni. Meg 

szeretnénk mutatni, hogy az életben is vannak összefüggések. Nem minden fekete-fehér, a 

valóságban is vannak átfedések, melyeket színekkel mutatunk be. A különböző fordulatokat, a 

kártyákon más-más színekkel alkottuk meg. Ezekkel a fokozatokat szeretnénk bemutatni, 

amely az életben is jelen van. A játékosok is beleszólhatnak a másik "sorsába", amit szintén 

felfedezhetünk a valóságban.  

December 1 - december 8. 

Az utolsó egy-másfél hét volt talán a leghúzósabb és legstresszesebb időszak, akkor már sokan 

fáradtak és nyűgösek voltunk, és néha még el-elkeseredtek páran, de végül az arculat is összeállt. 

Az utolsó nagy-nagy megbeszélés szombaton volt (december 7.), amikor iskola után zárásig 

bennmaradtunk az épületben és kényelmesen berendezkedve simítottunk párat a designon és 

beszéltük meg a nagy dolgokat. Ekkor már mindenki sokkal nyugodtabb és vidámabb volt, 

munka mellett még jól is szórakoztunk.A játékunkban azt mutatjuk be, hogy egy véletlenből 

milyen teljesen más végkifejlet fordulhat elő és azt, hogy minden összefüggésben van 

mindennel.  

Ezesetben a mi projektünk összefügg a pillangó hatással, mivel abból fejlődött ki. 

Nem volt könnyű a végleges ötletünket megvalósítani, mivel a projektünk végén már főleg az 

idővel harcoltunk, azon reménykedve, hogy időben készen leszünk. Sikerült végeznünk és egy 

olyan munkát tarthatunk a kezeink közt, melyre büszkék lehetünk.  

 


