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Bodosi Dániel képzőművész hagyatékát szolgáljuk IT eszközökkel.  Ebből mutatunk be pár követhető példát.
Nézzük meg azt is, hogyan hathat a programozói tevékenységre a képzőművészet.

Bodosi Dániel: festőművész, 1913-2006
Banner Zoltán a székely festőiskola második generációjához sorolja.
Látásmódjának sajátossága, hogy a vonal, a forma, a szín mellett a mindent beragyogó és
átvilágító fény foglalja el a leginkább kitüntetett helyet.

Bodosi Imre, szoftverfejlesztő, HAMOR Soft társtulajdonos
A HAMOR Soft kft-nél könyvelési és menedzsment rendszereket fejleszt és terjeszt egy húszfős 
csapatban. Másfelől édesapja, Bodosi Dániel festőművész hagyatékát kezeli IT eszközökkel és a 
@BodosiDaniel Facebook profilt adminisztrálja.

Bodosi Eszter, szoftverfejlesztő, HAMOR Soft  társtulajdonos
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végzett informatika szakon. Jelenleg New 
Yorkban dolgozik a Morgan Stanley befektetési banknál. Bodosi Dániel festőművész unokája, 
honlapjának fejlesztője (bodosidaniel.ro) és a konferencia egyik támogatója.

https://www.bodosidaniel.ro/
https://www.bodosidaniel.ro/
https://www.bodosidaniel.ro/


Ha a teljesítmény nem mérhető, a sikert a 
hálózatok határozzák meg.

(Barabási Albert-László)

Az értékadó hálózatot építeni kell. Bodosi
Dániel nem törekedett az elismerésre.

A család összefogott szervezetekkel, 
művészettörténészekkel, műkritikusokkal 
ezt munkát elvégezni.

Darvas Anna-Mária, a művész lánya fogja 
össze a csapat munkáját. 

A művész munkásságát nyílvántartó 
és annak publikálását szolgáló IT 
rendszert fejlesztettünk.

• Alkotások azonosítása, digitalizációja

• Alkotások, események nyilvántartása, 
kiállítások szervezéséhez, albumok 
összeállításhoz szükséges segédletek 
elkészítése.

• Honlap fejlesztése, karbantartása

• Facebook adminisztrálása

• Wikipédia aktualizálása

Bodosi Dániel képzőművész hagyatékát szolgáljuk.



Fehér-fekete analóg fotó  
szkennelve

Színes analóg fotó,
szkennelve

Színes digitális fotó

A képdigitalizáció fejlődése



Az alkotások, események nyilvántartása

A digitalizált alkotások, események stb. adatbázisában különféle 
szempontok szerint lehet keresni, meg lehet nézni az alkotásokat, 
kigyűjtéseket lehet készíteni.
Az adatbázis struktúrája könnyen, gyorsan fejleszthető, a HAMOR Soft 
által kidolgozott hMET technológiában  készült.

Az adatgyűjtés kronológiai sorrendben, 
könyvtárakba történik. Innen kerülnek 
az adatok feldolgozásra, publikálásra.



Virtuális kiállítás
(első honlap)

• 1999-ben készült, ma is működik. 
Statikus html oldalak, szkennelt
képek, 800 x 600-as felbontásra
tervezett.

• Akkor még nem volt fb, de van egy
korai web 2.0 elem is benne, a 
kiállítási naplóról, füzetről mintázott
Vendégkönyv.

• Bakó Mihály kezdeményezte, 
Molnár Csaba munkája.

http://www.bodosidaniel.ro/Planet/


Honlap - 2017 Fejlesztette Bodosi Eszter, angolra fordította Darvas
Andrea és Tamás, a művész unokái

http://www.bodosidaniel.ro/


Közösségi média

A Facebookon közöljük a várható és lezajlott 
eseményeket. Elérhetővé teszünk videókat, 
újságcikkeket. Műértő közönséget 
formálunk.

A Wikipédián megtalálhatók az információk 
Bodosi Dánielről: életrajz, kiállítások, díjak, 
hívatkozások.

https://www.facebook.com/BodosiDaniel
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bodosi_D%C3%A1niel


Újszerű kiállítási terek
A digitalizáció következtében egy banki felület
feleslegessé vált. Így született egy nem
szokványos, de bensőséges kiállítási tér:
AD HOC FINE ART Gallery / OTP Bank galéria,
Budapest

2020-ban, a COVID alatt, az Erdővidéki Múzeumban 
Hoffmann Edit szervezett egy tárlatot, ahol a 
kiállításmegnyitót és tárlatvezetést online
közvetítették. Ezt Darvas Anna-Mária, a művész lánya 
tartotta.

https://www.facebook.com/adhocgalleryotpbank
https://bodosidaniel.ro/html/media/media21.html


Plakátok, meghívók, névjegykártyák

Bujdosó Zsolt munkái



Mit lehet tanulni a képzőművészektől ?

• Mindkettő, a program is, a képzőművészeti alkotás is szellemi alkotás. A képzőművészet 
többezer éves, a programozás valamivel több mint 50 éves. A programozói munkába át lehet 
venni hozzáállást, technikákat, módszereket, hivatástudatot.

• Banner Zoltán:  A transzilvanista képzőművészet nem stílust, hanem magatartást jelent,... az 
igazi erdélyi művészek mindig hűek maradtak a természethez, történelemhez. Ugyanakkor 
tanúbizonyságot tettek, tesznek közösségükért, azaz vállalják művészetükben a közösséget, 
melyben élnek, ... ha elvont jelekkel is, de kifejezik annak a közösségnek a sorsát, melyből 
vétettek.

• Első tanulság: a művészi alkotás közvetítsen  üzenetet, ne a  technikán legyen a hangsúly. 

• Másik tanulság:  azt a közösséget képviseljük, amiben élünk.

• Két azonos művészeti színtű alkotás közül az az értékesebb, amelyik ismertebb. 

• A művészek vázlatokat, tanulmányokat, maketteket készítenek, iterálnak. 
A szoftverbeli Agilet, MVP-t (Minimum Viable Product) régebbről ismerik.



Egy alkotás több fázisban érik be 

Vázlat: akvarell, rajz Végleges mű: olajfestmény

Egy végleges alkotás elkészítését esetenként vázlatok és tanulmányok előzik meg. 
A vázlat lehet egy élmény rögzítése is. Ezt gyors technikával készítik: rajz, akvarell.



A képzőművészek 
általában életük 
végéig alkotnak.

Legértékesebb, legkiforottabb 
munkáikat életük vége felé alkotják. 
Mi ennek a titka? 

➢ alkotói szabadság megtartása, 
elmélyülés az alkotásban,

➢örömmel, gyermeki 
kiváncsisággal való tanulás, 
kisérletezés, több technika 
kiprobálása (burnout 
kivédése),

➢ életmű  folytonos, lépcsőzetes 
építése.



Kísérletezés 2D-ben

Rajz Fametszet Akvarell

Freskó Olaj, korai alkotás Olaj, későbbi alkotás Mozaik



Kísérletezés 3D-ben

Dombormű, bronz

Szobor, karton Szobor, gipsz Szobor, fa



Különbségek 

a 
képzőművészeti 
alkotói munka 

és a 
programkészítés 

között

A képzőművészeti alkotások többségükben egyéni alkotások, 
míg a programokat általában egy csoport hozza létre.

Lévén hogy a program funkcionális eszköz, 
az értékmegállapítása egyszerűbb.



Köszönjük a figyelmet!

info@bodosidaniel.ro


