
  

A kommunikáció formái



  

Hold your horses

● http://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps

és az eredetikkel:
● http://www.youtube.com/watch?v=x2UbD4ol44k

http://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
http://www.youtube.com/watch?v=x2UbD4ol44k


  

Feladat 1.

Egészítse ki a képet, nem kell törekedni az 
eredeti kép visszaállítására! (Keith Haring)



  

● A kommunikáció az információcsere folyamata 
általában egy közös jel (informatika) jelrendszer 
segítségével.

● A commmunicatio latin eredetű szó: közzétételt 
és teljesítést jelent. Minden élőlény 
kommunikál.



  

● Metakommunikációnak nevezik a 
kommunikációs folyamatban a 
nem verbális jelek használatát. 
Fajtái: mimika, vokális 
kommunikáció, tekintet, 
mozgásos kommunikáció, 
testtartás, térköz.

● hét érzelem tükröződik az arcon: 
öröm, meglepetés, félelem, 
szomorúság, harag, undor és 
érdeklődés. (Szem pontja, a 
szemöldök és a száj vonalai)



  

● A tekintet az, amelyből észlelni lehet, hogy a 
másik lény percepciós (észlelhető) terében 
vagyunk-e.  A tekintet irányának és tartalmának 
mindig jelzés értéke van.

● Vokális kommunikáció: hangnem, 
hanghordozás, hanglejtés, hangsúly. A hangból 
megállapíthatjuk a közlő nemét, korát, 
karakterét, természetét, illetve a használt 
dialektust.



  

● A mozgásos kommunikációs csatornák: 
gesztusok, testtartás, térközszabályozás, 
kinezika. A gesztusok közé a fej, kezek és a 
karok mozgását soroljuk.

● Testtartás viszonyt, álláspontot, szubjektív 
értékelést fejez ki.  Az interakciós helyzetben 
akaratlanul és öntudatlanul is átvesszük 
egymás testtartását. A testi állapot mellett lelki 
tulajdonságokra is utal.



  

● Térköz szabályozás: az emberek mikor milyen 
közel mehetnek egymáshoz (kultúrafüggő)

● Intim zóna: 0-60 cm (pl házastársak)
● Személyes zóna: 60 cm-1,2m (hivatalos és 

társas összejövetelek, család, gyerekek, szülők
● Társadalmi zóna: 1,2m-3,6m (idegenek)
● Nyilvános zóna: 3,6m- (nagy létszámú csoport)



  

Bird Box Studio

● http://birdboxstudio.com/
● Dinner 

http://www.youtube.com/watch?v=Rp30_gF1Gc
Y

● Wildbeast 
http://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6
s

● Playground 
http://www.youtube.com/watch?v=EOfy5LDpEH
o

http://birdboxstudio.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Rp30_gF1GcY
http://www.youtube.com/watch?v=Rp30_gF1GcY
http://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s
http://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s
http://www.youtube.com/watch?v=EOfy5LDpEHo
http://www.youtube.com/watch?v=EOfy5LDpEHo


  

500 év

● http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hx
s

● Dita Pepe: Önarckép férfiakkal 
http://www.ditapepe.cz/

● Diego Goldberg 
http://zonezero.com/open/158-the-arrow-of-time

http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs
http://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs
http://www.ditapepe.cz/
http://zonezero.com/open/158-the-arrow-of-time


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Család

Charles Duke a Holdon, 1972. április 



  



  

Fotó: Charles Duke: A Holdon hagyott családi fotó, 1972. április 



  

● Sok asztronauta hagy valami személyes tárgyat a 
Holdon - nyilatkozta pár évvel ezelőtt Robert Jacob, 
az amerikai űrkutatási hivatal egyik szóvivője. Így tett 
Charles Duke űrhajós is, aki az Apollo-16 
legénységeként, az ötödik Holdra szálló csapattal 
jutott a világűrbe 1972 áprilisában. A beszámolók 
szerint az akkor 36 éves Duke titkára csak negyven 
évvel később 2012-ben derült fény, mikor egy 
leltározás során elkezdték feldolgozni az Apollo-
projekt alatt készült képeket. Ekkor került elő a 
Holdon hagyott családi ereklyéről készült fotó, melyet 
az asztronauta egy Hasselblad fényképezőgéppel 
örökített meg. 



  



  

David Crosby with his father, 1970



  

variációk

Fotó: Benkő Imre: Kispál Judit és Zsófia, Ikertalálkozó. Ercsi, 2002. 



  

Fotó: Tereza Vlckova: Picturing the dark side of twins 7, 2007



  

Fotó: Mary Ellen Mark:
Sue Gallo et Faye Gallo,
Twinsburg, Ohio, 1998



  

Fotó: David Bailey: The Kray Brothers, 1965 



  



  
Fotó: Loretta Lux: Sasha and Ruby, 2005, The J. Paul Getty Museum



  

Fotó: Rodney Smith: 
wins Leaning 
Outward,
1997



  

Fotó: Diane Arbus:
Identical twins, Roselle,
N.J., 1967



  

Sandro Miller, Diane 
Arbus / Identical Twins, 
Roselle, New Jersey 
(1967), 2014
From the Malkovich, 
Malkovich, Malkovich - 
Homage to photographic 
masters series
16 x 15" pigment print
Edition of 35 + 5 AP's



  



  

Feladat 2.

● Képes forgatókönyv készítése, minimum 3 
képben az alábbi hangmontázsra:

http://www.youtube.com/watch?v=e-_wZldEI-w

● Lehetséges megoldás:

https://www.youtube.com/watch?v=-sAjrL0fJzw

http://www.youtube.com/watch?v=e-_wZldEI-w
https://www.youtube.com/watch?v=-sAjrL0fJzw
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