Mi a pillangó effektus?
 A pillangó effektus a káosz elmélet
része.
 Amiről beszélünk az egy folyamat,
semmikép nem statikus, egyik
eseményből következik a másik.
 Egy kaotikusan viselkedő dinamikus
rendszerben a kezdeti feltételek
apró
változásai
véletlenszerű
folyamatok pozitív visszacsatolásai
révén
nagymértékben
megváltoztathatják a rendszer
hosszútávú működését.
 Van rend a káoszban, ezek a
fraktálok, amik végtelenül komplex, ismétlődő minták.
Ezzel az effektussal számos helyen találkozhatunk, például az időjárásban, a
politikában, a gazdaságban vagy a természetben. Szinte mindenhol jelen van, a
világunk szerves része.
The Butterfly Effect Interaktív installáció Bukarest, Amsterdam, Bergent és
Stockholm között.
A káosz elméletben a pillangóhatás, a
kezdeti állapotra való érzékenységet
reprezentálja, ahol egy kis változás az
egyik helyen, speciális körülmények
között, nagy eltérést okozhat egy
későbbi helyzetben.
Ez az installáció lehetővé teszi, hogy a
látogatók között valós idejű vizuális
kommunikáció jöjjön létre, a nagy
földrajzi távolságok ellenére.
Közvetlen kapcsolat a vetítővászon
felületével kivált egy fényjelenséget a
többi város kivetítőjén, lehetővé téve az interakciót a különböző városokban lévő
emberek között. A négy hely egy lokális hálózattal van összekötve, amitől olyan
mintha a kiállítások nagyon közel lennének egymáshoz, pedig a valóságban több
ezer kilométer választja el őket.

Robert Wolfe – Branching Systems
Ezek mozgásérzékelős robot indák, amik
reagálnak a jelenlétünkre. A mozdulataink a
katalizátorok, amik előidézik néhány inda
mozgását, és ezek további indák mozgásához
vezetnek. Az az ötlet, hogy illusztrálja a
káoszelméletet és a pillangó hatást: kis
változások amiknek jelentős hatása lehet a
többi változásra.

Nagyrész ezek ihlették az első terveinket, ahol
fények segítségével szerettük volna ábrázolni a
pillangó hatást.
Az egyik ötlet az volt, hogy egy nagy táblára sok
fénylő gombbot teszünk és ha az egyiket
megnyomjuk akkor random felvillan még néhány
gomb
Utána ezt egy kicsit tovább gondoltuk és már
egy doboz belsejébe tettük volna a fényeket,
hogy jobban látszódjanak
A másik ötletünk kevésbé lett volna
interaktív, ott sok égősort raktunk volna
egybe és azoknak a véletlenszerű
felvillanásaival mutattuk volna be a témát
Ezeket végül elvetettük, egyrészt a technika hiánya miatt, másrészt pedig azért,
mert lettek jobb ötleteink.
Yuri Suzuki – Sound in Mind
Yuri Suzuki egy olyan művész aki hanggal dolgozik. Vannak kísérlet hangszerei
és nagyméretű hang-installációi. Azt vizsgálja, hogy hogyan kötődünk a
körülöttünk lévő világhoz a hangokon keresztül.
Az egyik installációja, amit a képeken láthatunk,
egy hatalmas csőrendszer ahol a cső egyik végén
beleszólunk és valamelyik másik végén kijön a
hang.

Ez

ihlette egy másik ötletünket, ahol egy golyópályát
csináltunk volna aminek csak a bemenetele és a kimenetelei látszódnak. Ezzel azt
akartuk volna megmutatni, hogy a pillangó hatás következményei nem
előrejelezhetők, csak találgatni tudunk. De ezzel az ötlettel csak idáig jutottunk.

A hangról még eszünkbe jutottak a rezgések. És a rezgésekről a pókhálók.
Ahogy egy pók ül a hálója közepén és várja hogy egy rovar a hálójába ragadjon.
Onnan tudja, ha elkapott valamit, hogy a hálója berezeg. Lehet ez akár a
legrejtettebb, legjelentéktelenebb része a hálónak, a végén mégis eljut a pókhoz a
rezgés. Pont, mint a pillangó hatásban: egy kis mozzanat elindít egy folyamatot.
Tágabb értelmezésben ez a háló jelképezheti a világunkat. Ahogy a sok pillangó
hatás átszővi a világunkat és hatással vannak egymásra, pont úgy mint a pókháló
szálai.
Ezután leszűkítettük a keresést pókháló témájú művekre és ezt találtuk:
Tomás Saraceno – Reverberationts: spiders and musical webs

Tomás Saraceno talált egy
módszert, ami lézer segítségével,
teljes pontossággal be tudja
szkennelni
egy
pókbáló
háromdimenziós képét. Ez nem
csak a tudósoknak hatalmas
lehetőség de a művészeknek is.
Ugyanis
Saraceno
egy
háromdimenziós pókhálómodell
alapján szeretne egy hatalmas
hangszert alkotni.
Ugyan nem a pillangó hatással foglalkozik, de kaptunk egy képet arról, hogy
hogyan nézhet ki egy pókháló, és ugyan úgy kulcs elemei a rezgések, mint a mi
művünknek.
Ebből következik az, amit végül megcsináltunk:
Előszőr még tovább gondolkoztuk: Hogyan jelenik meg a pillangóhatás a
világunkban? Milyen tulajdonságai vannak?
Ha a világot behálózzák a pillangó hatások, akkor mi is a részei vagyunk, hiszen
a világban élünk.
Ha van valami amit nem értünk akkor próbáljuk megérteni. Ehhez meg kell
figyelnünk, ilyenkor próbálunk külső szemlélőkké válni.
Viszont, ha a pillangóhatás mindenhol jelen van, akkor miközben próbáljuk
megérteni, meg is változtatjuk és elveszítjük a külső szemlélő szerepét.
Ugyanakkor mivel ez a folyamat kiszámíthatatlan, ezért csak a múltba
visszanézve tudjuk eldönteni mi lehet az ok és az okozat a pillangó hatásban.
Vázlatok:

Makettek
Habkartonból, hungarocelből és hurkapálcikából csináltuk őket, de itt még nem
működött olyan jól a háló, így az egyikre nem is raktuk fel.

A váz elkészítése:
Előszőr levágtuk és lecsiszoltuk a lapokat,
majd összecsavaroztuk a két alaplapot és
elkezdtük kifúrni a lyukakat. Majd
belecsavaroztunk néhány szöget a rudakba,
hogy legyen mire rögzíteni a pókhálót.

És végül kész lett a váz:

A festés
Ehhez ki kellett szednünk a rudakat, de mivel úgy csináltuk
meg hogy szétszedhető legyen ezért nem okozott gondot.
Előszőr ötletünk sem volt hogy milyenre fessük. Végül
emellett a szögletes minta mellett döntöttünk, ami a
behatároltság érzését kelti, a vastag és hangsúlyos
kontúrokkal. Ezzel akartuk kiemelni a váz stabilitása és a
szálak kiszámíthatatlansága/összevisszasága között.

Végül jöhetett a háló felrakása:
Előszőr vastagabb kalapgumival tekerünk
rá egy erősebb alapot, majd erre jött a
vékony gumicérnából készült réteg amivel
a pókháló mintáját próbáltuk imitálni, mert
az egész gondolatmenet abból indult ki.

Források:
https://youtu.be/FvxFtX7c3Wo
https://www.google.com/amp/s/www.engadget.com/amp/2015/06/28/robotvines-butterfly-effect/
https://designmuseum.org/whats-on/sound-in-mind-yuri-suzuki
https://arts.mit.edu/reverberations-spiders-and-musical-webs/

