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The gate connects and separates, it has a huge power.
The symmetry is a kind of endeavor of understanding the order, beauty and perfection.
Sopron’s buildings were captured through a route that gives a general overview of settlement structures; existing and theoretical borderlines. We would like to show a realistic picture but with the help of the point of view and symmetry it can seems as if there would be non-exist buildings. Here the gate is born from itself renewed repeatedly and the transition comes into being between real and unreal.
The symmetry is a kind of endeavor of understanding the order, beauty and perfection. With the help of it we can observe our built environment not only in a specific perspective with unique atmosphere but we can see the most important characters clear and free of noise.
The concept of this short movie is that examines borderlines, changes and transitions inside of the urban structure with which we meet every day. When we feel that we arrived at the city center?
We created pictures of the facades of buildings, then we added them to each other, starting from the historic city core, infrastructure, housing developments and deserted through up to the limit, when the city blends into the surrounding nature.

A kapu összeköt és elválaszt, hatalma óriási.
A szimmetria igyekezet a rend, a szépség és a tökéletesség megértésére.
Sopron épületeit örökítettük meg olyan útvonalon keresztül, amely általános képet ad egy település szerkezetéről létező és elméleti határvonalairól. Valós képet szeretnénk adni, de a nézőpont és a szimmetria segítségével mégis úgy tűnik mintha nem létező épületek lennének. Itt születik meg önmagából, ismétlődően és megújulóan a kapu, az átmenet a valós és valótlan között.
A szimmetria igyekezet a rend, a szépség és a tökéletesség megértésére. Segítségével nem csak különleges nézőpontból, egyedi légkört teremtve figyelhetjük meg épített környezetünket, de letisztulva, zajmentesen, kiemelve láthatjuk annak legfontosabb karaktereit.
Kisfilmünk koncepciójának lényege megvizsgálni azokat az érzékszerveinkkel észlelhető határvonalakat, váltásokat, átmeneteket egy település szerkezetében, melyekkel nap mint nap találkozunk. Vajon mikor érezhetjük, hogy megérkeztünk a város központjába?
Az épületek homlokzatait fotóztuk és fűztük össze egymás után; kezdve a történelmi városmaggal az infrastrukturális épületeken, lakótelepeken és elhagyott területeken keresztül egészen addig a határig, amikor a város belemosódik az őt körülölelő természetbe.

http://vimeo.com/57743711
http://csabaszalai.com/City-Gate
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