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PROJEKT
Virtual Zoo - projekt meghatározása
A Virtual Zoo - Virtuális állatkert nevet viselő projekt a HAUG Design verseny 2011 címet viselő, országos
médiapályázatra készült pályamunka. A projekt neve magába foglalja annak célját; egyszerűen
kezelhető, átlátható, ugyanakkor felettébb innovatív és interaktív környezetben bemutatni egy fiktív,
jövőbeli állatkert egy részletét.
Természet & számítógép - koncepció
A pályázat kiírói megteremtették a lehetőséget annak elképzelésére és bemutatására, milyen fokon tud
együtt működni, szimbiózisban élni a természet és az IT világa a jövőben. Lehetőséget teremtettek és
esélyt adtak arra, hogy a pályázók, a mai belátható, mérhető és tapasztalható világunk kellő szintű
ismeretsége mellett bemutathassák, vizuálisan tálalják azt a (pozitív) jövőképet, amit e két tényező
kölcsönös együttállásának eredményeként elképzelnek.
Cél
A projekt célja felhívni az egyén - későbbiekben a társadalom - figyelmét arra a megkerülhetetlen tényre,
hogy a Föld gazdag élőlényállománya, különböző okok miatt, folyamatosan csökken. Amennyiben a
következő években, évtizedekben e téren nem tapasztalható változás, megnyithatnak az első virtuális
állatkertek. Ezekben olyan élőlények 4D-s kivetülése lesz látható, mely az adott pillanatban, már a földön
kihalt fajok listáját bővíti.
Fiktív jövőkép - téma
Objektív mérésekkel és adatokkal bizonyított tény, hogy az emberi fennmaradást és fejlődést segítő
"hightech" elektronikai és elektrotechnikai fejlődés üteme, nem tud lépést tartani a véges természeti
erőforrások radikális módon történő kiaknázásával, élőlények élőhelyének folyamatos, közvetlen vagy
közvetett módon történő pusztításával. Emellett a mai kor gyermeke szembe kell nézzen azzal a ténnyel,
hogy olyan tényezők is befolyásolják a világ, a természet alakulását, melyek bekövetkezésére kevés
hatást gyakorolhat az ember. Gondoljon csak arra a - National Geographic által összegyűjtött – bolygónkon
fellelhető 100 helyre, melyek a következő 10-15 évben, megóvó vagy kártékony emberi beavatkozástól
függetlenül, eltűnnek a föld színéről.
Alkoss és hass a dizájn erejével - foglalható össze a pályázat kiírása. Őszintén és szívből remélem, hogy
pályamunkánk üzenete nemcsak elnyeri, de megállja méltó helyét a személyes, valamint a társadalmi
gondolkodás mezsgyéin.

CSAPAT
A csapatot két kreatív szakember alkotja, Wilhelm Tamás a projekt vezető fejlesztője, illetve Erős Balázs
a kreatív, grafikai feladatok koordinátora és kivitelezője. Tamás idén végzett a Pécsi Tudományegyetem,
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Web-programozó szakán, Balázs három éve szerezte
diplomáját a pécsi egyetem média és kommunikáció, illetve germanisztika szakán. Az évek során mindkét
fiatalember számottevő hazai, valamint nemzetközi sikerre és elismertségre tett szert a maga
szakterületén. Ugyanakkor büszkék az együttes erővel elért, gyümölcsöző eredményeikre, melynek száma
- reményeik szerint - a jövőben még sokszorozódik.

JOGI NYILATKOZAT
A Virtual Zoo – Virtuális állatkert projekt során elkészült grafikai elemek e része, személyes
felhasználásra szabadon letölthető. Az oldalon található grafikai elemek bármely típusú felhasználása,
bármely módon való módosítása, a termék egészének, vagy adott részének publikálása, értékesítése

kizárólag a szerző által adott írásos engedélyhez kötött. Bővebb információkért lásd a jogi nyilatkozat
menüpont alatt összefoglaltakat az oldal alján. A HAUG Design verseny 2011 címet viselő pályázatra a fent
említett nyilatkozat hatályát veszti. A szerzők megértették és elfogadják a pályázati bizottság/szervezők
által kiírt pályázati feltételeket, pályaművükkel annak minden pontjának eleget tesznek.

Microsite url: http://www.erosbalazs.com/projektek/virtualzoo/index.html
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