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KOGART GOES DIGITAL  

Mobiljátékban a KOGART festményei 

 
Egyszerre gyönyörködtet, szórakoztat, oktat és fejleszt az ARTRIS nevű 
vadonatúj mobiljáték, amely a tetris, a puzzle és a képzőművészet 
találkozásából született. Az ARTRIS-ban a játék és az adrenalin az úr, de a 
játékos akció közben akarva-akaratlanul betekint a képzőművészetek világába.   
 
A mától okostelefonokra és tabletekre ingyenesen letölthető mobiljátékot egy magyar 
fejlesztőcsapat saját tőkéből valósította meg. A játék a régi nagy kedvencek, a tetris és a 
puzzle mechanizmusára épül: a képernyő tetejéről aláhulló elemeket egymásra pakolva 
kell kiraknunk az eredeti képet. A kép pedig sokféle lehet – akár a KOGART vagy a 
Kovács Gábor Gyűjtemény csodálatos festményei…. 
 
Persze nemcsak Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Vaszary János, Szinyei Merse Pál 
Tihanyi, Csernus Tibor és Szalay Lajos gyönyörűséges festményeivel játszhatunk. A 
játéknak hatalmas és folyamatosan megújuló galériája van Van Gogh, Cézanne, Renoir, 
Klimt, Toulouse-Lautrec és sok más világhírű művész alkotásaiból. De válogathatunk 
művészi igényű tájképekből, állatok és növények, távoli városok és világörökségi 
helyszínek fotóiból is. Sőt, a fejlesztők szándékai szerint hamarosan arra is lesz 
lehetőség, hogy a saját fotóinkat töltsük fel az ARTRIS-ba.   
 

Hogy még izgalmasabb legyen a játék, a különböző 
nehézségi szinteken más-más akadályokat kell 
legyőznünk a játékosoknak, és bevethetnek különböző 
"fegyvereket" is. Aki pedig adrenalinra vágyik, a Párbaj 

módban bárkivel összemérheti a tudását. A fejlesztők remélik, hogy a játékot nem csak a 
művészetkedvelők és a megrögzött mobiljátékosok kedvelik majd, hanem az oktatásban 
is felfedezik a hozzá kapcsolódó lehetőségeket. 
 
„Az volt a célunk, hogy egy olyan ismeretterjesztő és művészeti nevelést segítő játékot 
fejlesszünk ki, amellyel akár több generáció is együtt tud játszani. Az ARTRIS egyszerre 
készségfejlesztő, oktató és szórakoztató. Közelebb hozhatja a fiatalokhoz a 
képzőművészetet - észrevétlenül tanít. Ráadásul hamarosan más nyelveken is elérhető 
lesz, és remélhetőleg találunk olyan szponzorokat, akik látnak fantáziát a 
továbbfejlesztésben is” – mondta Narancsik Ágota, a projekt egyik ötletgazdája. 
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