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TANULMÁNYOK:
1992 – 2000:
1991 – 1995:

Alapfokú Művészeti Iskola, Kiskőrös grafika szak
Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Kiskőrös

SZAKMAI ISMERETEK, TAPASZTALAT:
2016:

az anatur.hu webáruház facebook-oldalához és blogfelületére készítettem
illusztrációkat, írtam blogbejegyzéseket és fb-posztokat is.

2014:

a Solutions Communications ügynökség alkalmazottjaként leginkább az
ALDI facebook oldalára kerülő posztokhoz és játékokhoz grafikákat,
animációkat készítettem.

2012-

a Trans-Europe Kft. által szervezett tanfolyamokon Photoshopot oktatok.

2009-2013:

Budapest Kortárstánc Főiskola – technikusként a hangosítóberendezések
kezelése és karbantartása mellett tapasztalatot szereztem színpadi hangés világítástechnikából. Gyártásvezetői, operatőri feladatokat is kaptam,
konvertálási, vágási munkákat végeztem, valamint az iskola számára
szükséges grafikai anyagokat (flyer, microsite, színlap, stb) is én
készítettem.

2010-

a Banner Casting ügynökség munkatársaként -kisebb grafikai munkák
elkészítésén túl- főként a válogatások fotózása, videóra rögzítése, majd
feldolgozása (vágás, feliratozás, konvertálás) a dolgom - az egyéb
technikusi, adminisztrátori apróságok mellett.

2008-

grafikai, webes, animációs munkákat végeztem/végzek vállalkozóként.

2006-2008:

az Egyszervolt.hu gyermekportált működtető cég alkalmazottjaként az
ügynökségi munkák elvégzése mellett (olyan külső megrendelők számára
készítettem bannereket, weboldalakat, flash alkalmazásokat, micrositeokat, mint a MOL, a Raiffeisen Bank, a Mahart, a Logitech, a Lindab, vagy
akár a Kaláka együttes), a portál mindennapi grafikai munkáit láttam el
(flash alkalmazások, animációk, bannerek tervezése és készítése, a design

aktualizálása, az oldal akkori 3D-s figuráinak létrehozása - UV-maping,
design, kompozitálás).
1999-2006:

webes grafikával kerestem kenyerem: az első két évben vidéki és budapesti
cégeknél, majd ezután négy évig szabadúszóként dolgoztam.

FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK:
elsősorban grafikus programok (Photoshop, Flash, Animate), videó- és
hangvágók, utómunka szoftverek (Vegas video, Adobe Audition, After
Effects, Adobe Premiere) Windows és OsX környezetben egyaránt.
HOBBI, ÉRDEKLŐDÉSI KÖR:
a 'Benkócza Dániel Group' alapítójaként dorombon játszom, a Kuvasz
zenekarban elektromos kütyükön zörgök és basszusgitározom, fotózás, írás
- újságírás, természetjárás, biciklizés. A XX. században Több egyéni, illetve
csoportos kiállításon vettem részt, mint grafikus-képzőművész. (többek
közt: Ráday galéria, Műcsarnok – Budapest; Petőfi szülőház, és
emlékmúzeum – Kiskőrös)
AMIBEN KIEMELKEDŐEN JÓ VAGYOK:
Photoshop. 1999 óta napi szinten használom, 2012 óta az Adobe hazai
disztribútora által szervezett tanfolyamokon tanítom is, kezdő és haladó
csoportoknak. Imádom, ha a munkám abból áll, hogy létrehozhatok
valamit, ami előtte nem létezett vagy ha létezett is, én gyökeresen
átalakíthatom... De már attól a gondolattól is tűzbe jövök, ha tudom, hogy
hamarosan elmélyült maszkolásba kezdhetek a pen toolal. Nem annyira a
tervezés, hanem sokkal inkább a retus, a montázsok, a textúrákkal
játszadozás, a különböző forrásokból teljesen új felületek alkotása az,
amiben igazán magas színvonalon vagyok képes alkotni.
Precíz vagyok, gyorsan dolgozom, nem ragaszkodom stílusokhoz, gond
nélkül tudok alkalmazkodni az elvárásokhoz. Érdeklődőm, sokat kérdezek,
és hamar megtanulom, amit szükséges.
AMIHEZ NAGYON JÓL ÉRTEK:
Mozgókép. A kétezres években több száz flash animációt készítettem.
Bannereket, játékokhoz mozgásanimációkat, mini rajzfilmeket dalokhoz,
mesékhez. Nem csak a kompozíciós érzékemet segített fejleszteni, de a
videók ritmusát, az éppen szükséges tempót is pontosan értem ennek
köszönhetően. Hobbiból vágni is szoktam, de örülnék, ha munkaidőmben is
ezt tehetném, mert imádom csinálni. A hangvágásban is alapos
kiképzést kaptam. Van egy saját, egyszemélyes dorombos projektem
(Benkócza Dániel Group), amiben a zenét és a minimál klipeket is
egymagam készítem.

AMI MAGABIZTOSAN MEGY:
2010 óta gyakorlatilag kamerához tapadva éltem, egy casting ügynökségnél
készítettem (készítem) sok száz reklám és tucatnyi film
szereplőválogatását. Ez fotózást és videóanyagok forgatását
jelentette stúdiókörülmények között, aztán meg persze az anyagok
feldolgozását és eljuttatását a rendezőkhöz, producerekhez. Egy korábbi
munkahelyemen egy táncfilm készítése során gyártásvezetői, operatőri
feladatokat is kaptam, vágási munkákat is végeztem.
Szövegek írásától sem rettenek meg, feltéve, ha magyarul kell őket
megfogalmazni.
Bár nincs köze a fentiekhez, de bátran kiállok az emberek elé, nem félek a
szerepléstől.
AMIBEN SAJNOS KIHÍVÁSOKKAL KÜZDÖK:
Az angolomon van kifogásolni való. Olvasás, szövegértés megy, beszédben
elég bizonytalan vagyok, sokat bénázok, de azért társaságban meg merek
szólalni. Emaileket, briefeket gond nélkül tudok értelmezni, de az
önkifejezés már nem az erősségem. Ezen természetesen mindenképp
fejleszteni szeretnék.

