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BEVEZETŐ

„Minden távolság tényszerű, és minden szellemi aktus utat rajzol egy nem tudás és egy tudás 
között, utat, amely szakadatlanul felszámolja a pozíciók mindenfajta rögzültségét, határait, 

hierarchiáját.”1 

001 A szekrénykiállítás fotói (készítette S.A.), középen Andrea Domenico, Csodakabinet festménye 1690-ből.

Jelen DLA dolgozat a projektmódszer alkalmasságát és alkalmazhatóságát hivatott bemutatni a 
művészetelméleti oktatásban – konkrét projektfeladat példák bemutatása révén.

Hozzunk létre egy kiállítást!
A Színház- és Filmművészeti Egyetem Film és Média Intézetének művészettörténet oktató-
jaként három különböző osztályt (Televíziós műsorkészítő, MTVA, 6x7) vontam be hasonló 
tematikájú projektmódszerekbe. Mindhárom osztályban kiállításokat kellett létrehozni a pro-
jektfeladatok kiírása szerint. Az alapkiírás így szólt:

„Hozzunk létre egy képzőművészeti kiállítást!
Készítsünk közösen olyan művészeti kiállítást, ami lehetőleg költségmentes, és
valóságos (tehát ne virtuális) térben legyen megvalósítva.”

1 Jacques Rancière: A felszabadult néző. (ford. Erhardt Miklós), Budapest, Műcsarnok Kiadó, 2011. 13.
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A TV adásrendező osztály egy közös kiállítást tervezett, melyet LÉPCSŐHÁZ fotóprojektnek 
neveztünk el. A másik két osztálynak egyéni vagy kiscsoportos kiállításokat kellett megvaló-
sítaniuk, ezek egy online közösségi oldalon, az Art Exhibition Wherever Facebook oldalán2 
lettek dokumentálva. A harmadik projekt egy kurzushéten megvalósított feladat volt Készítsünk 
kiállítást 2 nap alatt címmel.
E DLA dolgozatban a megvalósult kiállítások bemutatásával, konkrét példákkal megvilágítva 
– a különféle tudásátadási típusoktól kezdve, a kreatív problémamegoldások és művészi minő-
ségek megtapasztalásáig – szeretném bemutatni a gazdag tartalmakat és sokszínű, változatos 
tanulási potenciált hordozó pedagógiai módszert. A fókuszban a projektpéldák állnak. Elsősor-
ban az esetleírással való szemléltetés és illusztrálás eszközét választottam a dolgozat formájául, 
azonban összegzéseként külön fejezet készült az általános módszerről is.

A projekt intézményi létjogosultságának kérdése
Kiemelendő szempont a témaválasztást illetően, hogy miért vállalható e dolgozat a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem falai között, hogy párhuzamot tudunk-e vonni az egyetem művészeti 
oktatásának feladatai és a hagyományos művészettörténet órák projektfeladataiban megtapasz-
talt alkotói folyamatok között.
A projektfeladatban megmutatkozó minták, eredmények útmutatóul szolgálhatnak az SZFE 
művészeti oktatásban részesülő egyetemi hallgatói számára, hiszen a projekt művészeti és mun-
kafolyamatainak megtapasztalása modellszintű metaforikus párhuzamot mutat az SZFE egyéb 
művészeti szakmai feladataival, gyakorlataival.

Alapvetés
A témához kapcsolódva a bemutatott projektekben és más munkaterületen is meghatározó alap-
vetésem, hogy bármilyen munkafolyamatot művészeti folyamattá lehet alakítani. Ez az állítás 
és egyben problémafelvetés a dolgozatban folyamatosan vizsgálat alá kerül, például hogy mi-
lyen módon jön létre művészeti folyamat a projektmunka közben. Ez természetesen magával 
vonja azt a kérdést is, hogy szerzőkként, alkotókként mi magunk művészekké válunk, válha-
tunk-e arra az időszakra, amíg megteremtődik a mű (jelen esetben a kiállítás). Joseph Beuys, 
Művészet = Tőke ötlete illusztrálja a fenti problémafelvetés művészetelméleti érvényességét, 
amely szerint „...minden gazdasági tevékenységet kreatív gyakorlatként kellene felfognunk – s 
így mindenki művésszé válhat... Beuys számára azt mondani, hogy mindenki művész, azt jelenti, 
hogy egyetemes egyenlőséget vezet be azzal, hogy mobilizálja a mindannyiunkban meglévő 

2 https://www.facebook.com/Art-Exhibition-Wherever-183955262063427/

Furi K doki.indd   6 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 7

emberi tőke olyan nézeteit és összetevőit, amelyek rendes piaci viszonyok között rejtettek és 
inaktívak maradnak.”3

Szerzői szerepkör
A fenti alapvetéshez kapcsolódva fontosnak tartom meghatározni, hogy milyen minőségben 
jelenik meg a szerző (jómagam) a dolgozatban: diákként, tanárként, projektvezetőként, és/
vagy művészként?  Pedagógiai ars poeticám szerint nem csupán pedagógusként írom a DLA 
dolgozatot, hanem művészként is. Sokszor tekintek művészeti folyamatként munkáimra, jelen 
esetben a tanításra, oktatási folyamatra – amikor tudatosul bennem ez a felismerés, érzés, bi-
zonyosra veszem, hogy ez kiterjeszthető szinte minden más munkafolyamatra is. A konstruktív 
pedagógusi gyakorlatban az információk és tevékenységek rugalmas koordinálása, az impro-
vizatív attitűd, az együttműködés és összetartás, a létrehozás – teremtés gesztusának jelenléte 
az, ami a munkafolyamatot művészi szintre emelheti. Sáry László ír kreatív zenei gyakorlatai 
során megtapasztalt tanítói tevékenységéről, amelyben hangsúlyozza a tanári kreativitás, talá-
lékonyság fontosságát.4 Sáry zenei pályája, oktatói tevékenysége, valamint kapcsolata az ilyen 
irányú képzőművészeti kísérletekkel (Indigo csoport) juttatott el ahhoz a felismeréshez,5 hogy 
az improvizatív forma olyan alkotási lehetőséget tud biztosítani a laikus résztvevők számára, 
amelyben ott és akkor pl. egy workshop alkalmával közvetlenül tapasztalhatnak meg művésze-
ti folyamatokat és maguk is létrehozhatnak műalkotást. Mindehhez természetesen szükséges 
egy koordinátor, egy létrehozó, aki megteremti a kereteket, biztosítja a folyamathoz szükséges 
eszközöket, és nélkülözhetetlen a részvételi szándék is!6 Húszéves pedagógiai tapasztalatom és 
alapvető elhivatottságom ad bátorságot, hogy egy pedagógiai szakmai területet dolgozzak fel. 
Ezt kettős szerepkörben, mint projektet kísérő konstruktív szemléletű tanár és mint kísérletező 
művész teszem.

3 Boris Groys: A művészeti aktivizmusról. Exindex. 2017. október 17. (http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=1045) Utolsó letöltés 2018. 02. 21.

4 Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Módszerem rövid összefoglalása. Koncertpedagógia. http://www.koncertpedagogia.hu/S%C3%A1ry%20

L%C3%A1szl%C3%B3%20Kreat%C3%ADv%20zenei%20gyakorlatok.pdf 3. Utolsó letöltés 2018. 01. 23.

5    Saját élményként kétszer vettem részt Sáry László workshopján és egy Sáry tanítvánnyal, Tóth Benedekkel közösen hoztunk létre egy zenei-képzőművé-

szeti workshopot a Magyar Nemzeti Galériában 2016 májusában.

6 „Egy-egy gyakorlatnak többféle megvalósítási lehetősége van, aszerint, hogy a játékos hogyan oldja meg feladatát. A módszer egyik nagy előnye, hogy 

nincs kötve sem a hangszeren való virtuóz jártassághoz, sem magas fokú zenei képzettséghez. A gyakorlatok zenében járatlan emberekkel is eljátszhatók, 

de komoly zenei képzettséggel rendelkező hangszeres vagy énekes játékosoknak is feladatot jelenthetnek. A gyakorlatok célja: az általános megbeszélésen 

túl a megoldásokra a játékos maga jöjjön rá és próbáljon kitalálni annyi változatot, amennyit csak tud. Így az anyag feldolgozása alkotó módon az ő ta-

pasztalatát fogja gazdagítani és nem készen kapott sémákat és formulákat fog ismételni.” – Sáry eszköztára az improvizatív csoportmunkához: jó tanácsok 

és segítség – felhívni a figyelmet arra, hogy „egy problémát nem csak egyféleképpen lehet megoldani....Módszerem a minden emberben meglevő kreatív 

fantáziát, azaz a teremtő képzeletet próbálja felszínre hozni és azt kimunkálni. Ehhez persze erőfeszítésre van szükség és nagyfokú odafigyelésre, ezért a 

másik fontos célom a figyelem összpontosításának gyakorlása és mind hosszabb ideig tartó fenntartása.” Sáry i.m. 3-4.
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Alapvetés a projektre vonatkoztatva
A gondolatsort tovább fűzhetjük és kiterjeszthetjük a dolgozat megvalósult projektfeladataira 
vonatkoztatva is – miszerint a munka szakaszai alkotófolyamatként is definiálhatók. Felvetődik 
újra a kérdés, hogy ha a munka alkotófolyamat, akkor egyben művészi folyamat-e, és a kiállítá-
sok létrehozói maguk is művészek-e ebben a kontextusban. Természetesen a művészeti kiállítás 
létrehozását indítványozó felhívás önmagában még nem jelenti azt, hogy művészeti tevékeny-
séget végzünk, de nem is zárja ki azt. Ennek eldöntése elsősorban azon múlik, hogy milyen 
módon, milyen elhatározással vonódik be a projektben dolgozó a műválogatás és reprezentáció 
terén, esetleg hogy definiálja magát a saját műveit bemutató önreprezentatív folyamatokban.
A megvizsgált kiállítások természetesen ennél sokkal több mindenre rámutatnak. Például
revelatív és megerősítő az a felismerés, hogy bárki létre tud hozni kiállítást. Ehhez „csak” a 
megfelelő kereteket kell meghatároznunk, a rendelkezésünkre álló eszköztárat megismernünk, 
és természetesen létre is kell hoznunk a kiállítást (alkotást). Talán nem is olyan egyszerű a 
semmiből bármit létrehozni – vagy mégis? R. Orsi, a projektben részt vevő hallgató, szakmai 
kompetenciáin kívül eső területen ért el sikereket egy animációs film elkészítésével. Lelkesen 
hirdette a munkájával kapcsolatban megfogalmazott alapélményét és tapasztalását, miszerint 
„az ember lényegében bármire képes (a nulláról is)”.7 Egy művészettörténet óra alkalmával 
prezentálta a munkafolyamatot, és végigelemeztük, hogy milyen eszközökre és milyen támo-
gatói hálóra volt szüksége mégis ahhoz (fantasztikus lelkesedése mellett), hogy létrejöhessen 
a mű.

Művészettörténeti témák kibontása a projektfolyamatból
Miért beszélünk művészetelméletről és művészettörténetről, miközben a főcímben a vizuális 
kultúra közvetítéséről esik szó? A dilemma természetesen arra épül, hogy a művészettörténet 
már elavult címnek számít, leginkább akkor, ha kiterjesztett kutatási módszerekkel és tudáste-
rületek felől közelítünk a tantárgyhoz. Tovább bonyolódik a helyzet, mivel a vizuális kultúra 
tárgynak még a mai napig sincs jól behatárolt definíciója. Mindkét tantárgyi fogalomkör tehát 
bizonytalanul kapcsolható a témához, a korábbi, azaz a művészettörténet esetében egy nagy 
múltú hagyományra építő tudásbázist és aránylag jól bevált módszertant tudhatunk magunk 
mögött, viszont ez már nehézkesnek és idejét múltnak mutatkozik. Míg a vizuális kultúra pont 
azért lenne jobban használható a dolgozat kontextusában, mert még kialakulatlan a fogalom, 
így rugalmasan kezelhető a művészet elméleti és gyakorlati halmazában. 
A dolgozatban mégis visszakanyarodtam a művészettörténet kifejezéshez és konzekvens hasz-
nálatához. Ennek egyszerű oka, hogy az SZFE és egyéb pedagógusi praxisomban egyaránt a 
művészettörténet oktatójaként vagyok jegyezve közel húsz éve.

7 R. Orsolya facebook bejegyzése: https://www.facebook.com/photo.phpfbid=10208847101328341&set=a.1256745392259.31719.1638352809&type=3&t-

heater
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A kiállítási projektek munkafolyamatai a művészi, kreatív potenciál mellett három alapvető 
kompetenciaterületet katalizálnak: tárgyi, szociális és tanulási kompetenciákat.8 A tanulási és 
tudásátadási formák közül kiemelendő az empirikus és a kritikai gondolkodásra ösztönző tudás-
szerzés lehetősége. A dolgozatom ívét meghatározó kérdésfelvetés: hogyan lehet a gyakorlatból 
adódó tapasztalati tudást tovább építeni, elméleti tudásátadással kiegészíteni. A komplex pro-
jektfolyamatok során meghatározó élmény- és tapasztalati csomópontok rajzolódtak ki. Olyan 
művészeti, intellektuális élmények, melyek elméleti kérdésfelvetésekben is megmutatkoztak, 
és amelyek a gyakorlattal párhuzamosan a féléves művészettörténeti kurzus témafelvetéseivé 
váltak, vagy válhattak volna. Ezeket a megvalósult és fiktív művészettörténeti témákat állítom 
párhuzamba a projektszakaszok ideillő problémafelvetéseivel. Például a kurátor szerepét (ese-
tünkben a projektfeladat főszereplője) művészetelméleti kontextusban is érdemes megvizsgál-
ni. A művészeti és múzeumi szcéna egyik legfontosabb szerepkörét9 sok oldalról igyekeztünk 
megismerni. Miért felel a kurátor, milyen folyamatokat koordinál, és milyen pozíciókat kép-
visel egy nemzetközi reprezentatív kiállítás során, a teremtés gesztusa hol követhető nyomon 
munkájában. A projektfeladatban betöltött kurátori pozíciót, gyakorlati feladatköröket össze-
vethetjük a múzeumi tanulmányok (museum studies) általánosító kutatásaival.
A projektmódszerben jól társíthatók egymással a cselekvési, kreatív és teoretikus tanulási for-
mák, emiatt közelebb állnak a kortárs hallgatók (y,z generáció) kognitív tudásbefogadási folya-
mataihoz.10

Művészeti kiállítás
Külön fejezetben írok a kiállításról. Azokat a művészeti kiállításhoz szükséges és elégséges 
feltételeket mutatom be, melyek nélkülözhetetlenek egy kiállítás létrehozásához. A kiíráshoz 
alkalmazkodva a költségvetés nélküli kiállítás szempontjait vizsgáltuk és használtuk a hall-
gatókkal a projektfeladatok kapcsán, mivel az anyagi háttér teljes hiányában hoztunk létre ki-
állításokat. Tapasztalataink szerint a mit?, mikor?, és hogyan? kérdéssorra általában könnyen 
összeállíthatók a válaszok, de a kinek? és hol?, a nyilvánosság és a helyszín, komolyabb fejtö-
rést okozott a kritériumok közül. (Az egyik 10 éves fiam szerint egy kiállítás leglényegesebb 
ismérve nem más, mint hogy a képeket, amiket kirakunk a falra, megmutassuk másoknak is.) 
A reprezentációra vonatkozva projektpéldák különböző változatait mutatom be. Szó esik a 
kiállított mű (műalkotás) és a kiállítás viszonyáról, a nyilvánosságról (például az egyszemé-
lyes közönség létjogosultságáról). Nem kerülhetjük ki az intézményesség jelenlétét sem, még 
projektünket alulról jövő szerveződésként definiálva sem. Eredetileg a noninstitutional, azaz 
intézményesség nélküli formákat és példákat akartam megvizsgálni, de mint kiderült, túl szö-

8   Verók Attila – Vincze Beatrix: A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. 22.

9   Paul O’Neill: A kurátori fordulat. in: A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény. MKE Budapest, 2012. 336.

10  Internetre, számítógépre szocializált, multitask struktúrában, több fókuszú figyelmen alapuló dinamikus, vizualitásra építő kognitív folyamatok.
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vevényes és finomra hangolt a rendszer ahhoz, hogy azt kívülről szemléljük – a projektek létre-
hozása közben mi is részeseivé váltunk sokféle hálónak és szcénának.

A dolgozatban bemutatott projektfeladatok adatai:

– LÉPCSŐHÁZ FOTÓPROJEKT (akció és kiállítás, Televíziós műsorkészítő osztály, 12 fő, 
2015 tavaszi félév)
– ART EXHIBITIONS WHEREVER (hosszú projekt – 2 félév, 6x7 osztály – azaz 42 hallgató 
részvételével jött létre e komplex projekt, 2016–2017 tanév)
– „Készítsünk kiállítást 2 nap alatt” kurzus (6 hallgató közreműködésével, 2017. szeptember)
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1. 
AZ ELSŐ PROJEKTFELADAT: SZFE 

LÉPCSŐHÁZ FOTÓPROJEKT
a Televíziós műsorkészítő osztály (2016. tavaszi félév) 

művészettörténet kurzus projektfeladata

002 A Lépcsőházi fotóprojekt fotódokumentációja, elkészült alkotások (készítette F.K.)

1.1 
A LÉPCSŐHÁZ fotóprojekt

A projektfeladat a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szentkirályi utcai lépcsőházában kiállí-
tott híres filmkészítők és tanárok fotóportréira épült. A szűk lépcsőterekben a magyar filmművé-
szetet és filmoktatást meghatározó alkotók és a jelenlegi tanárok portréi sorakoznak. Az arckép-
csarnok javarészt fekete-fehér igényes művészi fotográfiákból áll. A fotók elég véletlenszerűen, 
esetlegesen vannak elrendezve a falakon, a szűk folyosókon lépcsőzve, néhol a félhomályból 
épphogy csak felsejlenek egy-egy pillanatra, elkapjuk tekintetüket, aztán továbblépünk.  Sok-
szor nem is tudatosul bennünk, hogy épp ki mellett megyünk el. A képek alatt címek, nevek 
nincsenek, így az azonosításhoz feltétel, hogy a magyar filmszakma kiemelkedő alakjait (Jan-
csó Miklós, Bódy Gábor, Kende János, Fekete Ibolya és még sorolhatnám) ismerjük, jártasak 
legyünk filmes területen. Ha mégsem lennénk azok, akkor annyit biztosan tudhatunk, amennyit 
más egyetemek (vagy reprezentatív intézmények) lépcsőházi portrészobrairól, képeiről – hogy 
hírességekkel, fontos művészekkel, a szakma nagyjaival nézünk szembe – egy pillanatra. Az 
intézmények falain kiállított,  általában a szakma kiemelt szakértőinek képei hovatartozásunkat 
erősítik, vizuális viszonyításpontok. Ismerjük, látjuk őket, tudjuk mi végett haladunk a lépcsőn 
fel és le. Más kőintézmények archaikus portréihoz képest az SZFE arcképcsarnok gyűjteménye 
oldottabb kompozíciókból áll, általában munka közben, vagy látszólag spontán beállítások so-
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rán lettek megörökítve a filmszakma tagjai, az egyetem tanárai. Ez a vegyes fotósorozat, többek 
közt a magyar filmművészet kánonját meghatározó portrédokumentumok inspiráltak minket a 
lépcsőházi csereakció kivitelezésében. 

A projektkiírás.
Egy projektfeladat megvalósítása volt a művészettörténet kurzus célja a 2016. tavaszi félévben. 
A feladatkiírást „kiállítás” témakörben határoztam meg, hasonlóképpen, ahogy más filmes osz-
tályoknál is (pl. 6X7 és MTVA): 

„Hozzunk létre egy képzőművészeti kiállítást! 
Készítsünk közösen olyan művészeti kiállítást, ami lehetőleg költségmentesen, és valóságos (te-
hát ne virtuális) térben legyen megvalósítva.” 

A diákok bemutatták az ötletterveket  egymásnak. A lépcsőházi ötlet M-től származott: Mi 
lenne, ha kicserélnénk a fotókat? Ha újrafotóznánk, rekonstruálnánk a kompozíciókat és be-
helyettesítenénk magunkat a képekbe? Szavaztunk, és úgy döntöttünk, hogy ez lesz a féléves 
projektfeladat, ezt viszi végig az osztály a kurzus keretében. Próbáltuk alaposan előkészíteni, 
időzíteni a munka szakaszait, a fotózást, az akciót, amikor sor került a fotók cseréjére. Létre-
hoztuk a kiállítást, aztán aránylag gyorsan sor került a  régi eredeti képek rehabilitációjára, így 
új helyre költöztettük a hallgatók rekonstruált portréit. A kiállítás utógondozása némi kivetni 
valót hagy maga után: nem igazán határoztuk meg a fotók jövőjére vonatkozó terveket, de 
szándékunkban áll még tovább alakítani a projekt történetét. Egy kis létszámú, csupán 12 főt 
számoló TV adásrendező osztály hallgatóival döntöttünk így. 

A projekt komplexitása. 
A kétszeres áthelyezés és egyéb tényezők (leginkább a fogadtatás sokszínűségének) miatt a 
Lépcsőház projekt ötlete nagyobb ívű projektté vált a kurzus kijelölt feladatánál – a projektfel-
adat produktuma egy akcióművészeti eseménnyé alakult, mely egy kiállításban teljesedett ki 
– így a projektfeladat sokkal komplexebbé vált az eredeti kiíráshoz képest, mely szerint „csak” 
egy képzőművészeti kiállítást kellett volna létrehozni. A diákok voltak az alkotók, a kiállítás 
szereplői, tárgyai és egyben kiállítói is. Ezt a bonyolult összművészeti kísérletet (produkciót) 
szétbonthatjuk egy művészeti tevékenységre, amely egy akcióban teljesedett ki és az akcióban 
létrehozott művészeti termék reprezentációjára, ami egy rendhagyó kiállítás formájában való-
sult meg. 
Hogy miért rendhagyó? A dolgozat kiállításokról szóló 2. fejezetében a művészeti kiállítás 
megvalósulásának minimális feltételrendszeréről írok. A Lépcsőházi Projekt – egy akció volt, 
szöveges információ nélkül, direkt irányított publicitást nem kapott, de bárki rátekinthetett, 
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aki arra járt (lépcsőzött). Arra gondoltunk, hogy a képi utalás, amely a szereplők cseréjére 
épít, elégséges információ a kiállítás koncepciójának megértéséhez. (Sok olyan kiállítást isme-
rünk, ahol a koncepció része a szövegnélküliség – utolsó ilyen tárlatok egyike volt pl. Sylvia 
Plachy fotókiállítása a Mai Manóban, ahol a művész és kurátor közösen a közönség intuitív 
asszociációira bízta a képek közti kapcsolatok megfejtését11 De gondolhatunk pl. a kávézók 
és egyéb vendéglátóipari egységek képgaléria funkciójára is, ahol ugyancsak ritka a szöveges 
bemutatkozás, vagy tájékoztatás. Projektünk tehát kiállítás, még akkor is ha némely kritérium 
csak érintőlegesen érvényesül. Esetünkben a kiállítás nyilvánossághoz és tájékoztatáshoz kap-
csolódó feltételei teljesültek hiányosan. Azonban ezt a feltételrendszert nyitottan kezeltük, és az 
elnevezés mágikus erejével azzá definiáltuk, ami. Per definitionem, kiállítássá.

A projekt munkafolyamata. 
Kihívás volt a képzőművészeti alkotófolyamat csoportban való kivitelezése,- a csoportdina-
mika működése izgalmas vizsgálandó területnek ígérkezett. Hogy tud egy teljes osztály, egy 
zárt közösség létrehozni egy komplex produktumot, milyen dinamikája van a részvételnek, 
döntéshozásnak, irányításnak? A folyamat munkaszakaszokra osztódott, melynek voltak mű-
vészi minőséget hordozó részei – a választás, képalkotás, fotózás alkotófolyamatában és a cse-
reakció eseményben, és voltak egyszerű kivitelezési szakaszok, melyek a koordinációban, a 
háttérfeladatok elvégzésében jelentkeztek, úgy mint képeket nyomtatni, méretezni, diszpózni 
eszközöket, lefoglalni helyszíneket stb. A kiállítás előtti folyamat részletesen meg volt tervez-
ve, – kész volt az ötlet és a vázlatos munkaterv, tudtuk mi a cél  – ezt a részt eredményorientált 
projektfeladatnak definiálhatjuk.

A kiállítás és az egész projekt utóéletét akkor még nem láthattuk, nem is tervezhettük meg elő-
re. A meglepetés motívum, része volt  a projektnek. A csereakció egy este, titokban, mindenki 
tudta nélkül lett végrehajtva. Nem volt prekoncepciónk a fogadtatással és a fotók későbbi sorsá-
val kapcsolatban, nem tudtuk milyen hatást váltanak ki a hirtelen új szereplőkre cserélt képek. 
A kiállítást az akció után magára hagytuk, sorsa a fogadtatás mentén alakult tovább. Gondoztuk 
a későbbiekben ugyan, de a kiállításra való reakciók befolyásolták a további projektmunkát – 
így a korábbi eredményre fókuszáló mód helyett, a Lépcsőház kiállítás kezdetével folyamato-
rientálttá vált a projekt. A fogadtatás függvényében hoztunk döntéseket, hamarabb  szedtük le, 
mint terveztük és egy másik helyszínen  állítottuk ki.

11   Csizek Gabriella, a Mikor lesz holnap című kiállítás (2015) kurátorának szóbeli közlése alapján. http://maimano.hu/kiallitasok/sylvia-plachy-mi-

kor-lesz-holnap
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A projekt munkafolyamatban kibontakozó művészetelméleti témák. 
Hogy lehet a gyakorlatból adódó tapasztalati tudást elméleti tudásátadással kiegészíteni. 
A komplex projektfolyamat során meghatározó élmények, tapasztalati csomópontok rajzolód-
tak ki. Olyan élmények, melyek művészetelméleti kérdésfelvetéseket is előhoztak, és amelyek 
párhuzamosan a gyakorlattal, a féléves művészettörténeti kurzus témafelvetéseivé váltak, vagy 
válhattak volna. A lehetőség adott volt, hogy minél több elméleti felvetést építsünk be a gya-
korlati kurzusba. A Lépcsőház Projekttel jól modellezhető, hogy hogy alakulhat és épülhet egy 
projektfeladat különböző tudásokat összegyűjtő tartalmi struktúrája. A tapasztalati gyakorlati 
szakaszokhoz hogy kapcsolható gazdag elméleti tartalom:

– A projektfeladathoz tehát művészetelméleti problémafelvetések kapcsolódtak, melyeket el-
méleti előadásokkal, beszélgetésekkel egészítettünk ki: Hogy definiáljuk a kiállítást? Közös és 
egyéni kiállítási élményeink alapján milyen kiállítás típusokat tudunk megkülönböztetni? Mi-
lyen intézményes és intézményen kívüli, állami, illetve nem hivatalos kiállításokat ismerünk?

– Kiállítástanulmányok és kurátori ismeretek nagy ívű témakörei mellett, kisebb egy-egy rész-
tevékenységhez kapcsolódó művészetelméleti fogalmak is előkerültek, mint az azonosulás, 
behelyettesítés és másolás motívumai, vagy a remake, parafrázis, adaptáció jelensége a kép-
zőművészetben. – Ezek a témák, kifejezések a fotózási szakaszban érhetők tetten és a projekt 
koncepciójában is megfogalmazódnak.
– A képcsere eseménye alatt: milyen feltételekkel valósulhat meg egy akció, azaz egy akciómű-
vészeti esemény és az hogy kapcsolódik egy kiállításhoz?
– Katarzis. A katarzis élményét az akció előtti pillanatokban tapasztalhattuk meg, amikor szem-
besültünk munkánk eredményével – a katarzis definíciója és vizsgálata a megélt élmények alap-
ján izgalmas művészetpszichológiai kurzustéma. 
– A recepcióelmélet kérdésével a projekt második felében találkoztunk, megtapasztaltuk a kiál-
lított és lecserélt művek okozta hatást és reakciókat, a fogadtatás árnyalt minőségeit az elfoga-
dás-visszautasítás skáláján és összevethettük az elméletben megfogalmazott átlagos kiállítás-
hoz kapcsolt látogatói mechanizmusokkal.

A fent felsorolt művészetelméleti és múzeumi tanulmányokhoz kötődő témák tehát tapasztalati 
élmény szintjén jelen voltak a projekt munkafolyamatában. Ezek a tudás- és élményfragmentu-
mok automatikusan is beépülnek, viszont erre a tapasztalatra ráépíthető egy irányított oktatási 
gyakorlat, – témafelvető közös beszélgetések, előadások keretében lehet támogatni és tudatosí-
tani, elmélyíteni a folyamat során körvonalazódott elméleti kérdésfelvetéseket.
A következő fejezetben a projekt munkaszakaszait és a potenciálisan ráépíthető művészelméleti 
témákat mutatjuk be.
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1.2 
A lépcsőházi fotócsere – work in progress szakaszai, 

a fent összegyűjtött művészetelméleti fogalmak mentén:
 

Tény, hogy a projektmódszer pedagógiai erőssége többek közt abban rejlik, hogy a konkrét 
feladatban megfogalmazódó témák kiterjeszthetők, más interdiszciplináris területeken is meg-
vizsgálhatók. Ebben a fejezetben a munkafolyamat szakaszaiból kibontható művészetelméleti 
témák spektrumára helyeztük a hangsúlyt. E lépcsőházi kiállítás példáján keresztül szeretnénk 
bemutatni, hogy egy organikusan alakuló projektfolyamathoz milyen ötletek, oktatási modulok 
kapcsolhatók. 

003 A Lépcsőházi fotóprojekt fotódokumentációja, az eredeti lépcsőházi állapot (készítette F.K.)

1.2.1 „Készítsünk kiállítást” projektkiíráshoz kapcsolódva: Exhibition studies

Elméleti modul 1. – általános kiállítási szempontok
Az általános bevezetés során egy kezdőóra alkalmával, kiállítás tanulmányok témakörben, 
olyan eseteket, kiállítási példákat gyűjtöttünk össze, amelyek jól illusztráltak bizonyos kiállí-
tástípusokat. Az intézményes reprezentatív kőmúzeumoktól az ad hoc, véletlenre építő, közön-
séget bevonó utcai kezdeményezésekig – a lakókocsiban utazó egyéni kiállítástól a nemzetközi 
szcénára szervezett monumentális vándorkiállításig nagy tárháza van a témának. (Látványos 
infografikai ábrát készíthetnénk az összegyűjtött példákból). Az egyik szélső értékét szempont-
jainknak a Kétfarkú Kutya párt színesre festett betonrepedései jelentették, ezzel a diákok által 
illusztrált példával tudtuk jellemezni azt a határesetet, amikor már nem lehetett kiállításként 
definiálni a színesre festett utcafelületeket. Mi hiányzik ahhoz, mire lenne szükség, hogy ki-
állításként definiáljuk a színes betonfelületeket? Minden feltétel teljesült, nyilvános, látható, 
nyomon követhető alkotásokról van szó, helyspecifikus a látvány, koncepció létezik, a display 

Furi K doki.indd   15 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 16

organikusan szerveződő. Mi kell hát hozzá, hogy kiállításként tekintsünk rá? Talán egy térkép, 
a tájékozódás megkönnyítése végett, egy kijelentés a Kétfarkú Kutya párt részéről, miszerint 
akciójukat kiállításként és vagy művészeti akcióként definiálják.

Lépcsőházi kiállítások vannak-e?
A „Hozzunk létre kiállítást!” projektfelhívás és a kiválasztott ötlet, egy sor museum studies té-
makörbe vágó kérdést generált. Az alapok tisztázásához először a feltételeket és szempontokat 
kellett meghatároznunk. (Külön fejezetekben tárgyalom az általános kiállítási szempontokat 
és az Art Exhibition Wherever projekt konkrét példáit.) A Lépcsőház Projekt 12 hallgatójával 
a meghirdetett témához először tehát a legfontosabb volt megfogalmazni azokat a kereteket, 
amiben elindulhat a munka. Ezeket egy elméleti előadás keretében közösen átbeszéltünk: Mi-
lyen feltételeknek kell tehát teljesülniük, hogy a lépcsőházi kiállítást elkészíthessük? A hagyo-
mányos és a megszokottól radikálisan eltérő kiállítási példák segítségével egy szempontskálát 
állítottunk össze. Párhuzamos példákat kerestünk hasonló helyszínekre (lépcsőházi fotó kiállí-
tások), a hely adottságait és a kiállított művek viszonyát tanulmányoztuk, majd a projektötlettel 
kapcsolatban (portrécsere, másolás, akció) kerestünk vonatkozó referenciákat.

1.2.2. A fotózásról – behelyettesítés, másolás

„...a másolás csöppet sem mechanikus transzpozíció vagy lélektelen imitáció, hanem intellektu-
ális folyamat, a mintakép elmélyült ismeretén alapuló, önértékű interpretáció.”12

A rekonstrukciós kísérlet
A projekt első szakaszában a fotórekonstrukciók elkészítése volt feladat. Ebben az alkotói fázis-
ban mindenki választott egy „lépcsőházi” portrét, olyan karaktert, akivel azonosulni tudott. Az 
újraírandó fotók elkészítését, koordinálását két csoporttag vállalta. Tanulságos tapasztalat volt 
megfigyelni, hogy egy kooperatív csoportmunka során hogy váltak koordinátorokká a projektet 
aktívan kivitelező emberek, hogy tudtak szabályokat, kereteket szabni a csoport többi tagja szá-
mára. Sorozatos időpontegyeztetésekkel, több alkalommal sikerült a fotózásokat lebonyolítani. 
Alázattal nyúltunk a témához, kompozíció- és beállításhű másolatokat akartunk az eredeti port-
rék alapján, részletpontosan és a fotográfia minőségére is ügyelve próbáltuk újraírni a fotókat. A 
hátterekhez díszleteket készítettünk, újrarajzoltuk a feliratokat, megkerestük az eredeti helyszí-
neket, beöltöztünk staffázs-szereplőknek. A fény-árnyék rendszer, a kompozíció, az azonosnak 

12 Révész Emese (szerk.): Eredeti másolat. Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei 

után. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004, 11-58.
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tűnő tárgyak pontos rögzítése koncentrált munkát igényelt. A fotózási szakasz kulcsfontosságú 
mozzanatai közé tartozott, amikor a szereplőknek meg kellett ragadniuk az átlényegülés pilla-
natát. Izgalmas szituációk is adódtak egy-egy alkalommal, mikor titokban kellett megszerezni 
egy irodát, mikor kiderült, hogy az eredeti fotó sem analóg, sem minőségi digitális, hanem 
egy egyszerű nokia látószög csupán. A filmes osztálytól ez a kooperatív munka nem állt távol, 
szakmai gyakorlataikat általában közösen végezték, a munkamegosztás olajozottan, rutinosan 
működött. A hallgatók visszajelzései alapján itt, a fotózás szakaszában az együttműködés ösz-
szehangoltabb volt, mint más munkájuk során13. 
A fotóátalakítás konceptuális jellemzői: 1. képválasztás: intuitív ráhangolódás, a választást nem 
csak a portrék személye befolyásolta, hanem a fotót jellemző hangulat, kompozíció, motívu-
mok és mozdulat egésze. 2. A behelyettesítés és másolás a teljes képre vonatkozva készült el, a 
kinesztétikus és empátiás14 személycserével és a környezet rekonstrukciójával együtt.

Elméleti modul 2. – művészettörténeti példák: behelyettesítés, másolás
Mennyivel egyszerűbb képzőművészeti parafrázisok művészi motivációját megérteni, ha áté-
lünk mi is valami hasonlót. Nem kell messzire mennünk, nagyon sok olyan szituációs játékban 
vettünk részt gyermekkorunkban, amikor valakit utánoztunk, talán még emlékszünk rá milyen 
tartalmas és izgalmas pillanatokat éltünk meg, amikor szüleink ruhájába (bőrébe) bújva feli-
déztük, eljátszottunk fiktív, vagy megtörtént jeleneteket. A szituációs játék az élményszerző és 
egyben problémafeldolgozó csoportos játékok egyik legproduktívabb organikusan szerveződő 
formája. 
A választott lépcsőházi fotók kapcsán az átlényegülés élményét, a szituációt és a rekonstrukciós 
munkát helyeztük kontextusba. A tapasztalati élményeinkből kiindulva, a számunkra vizsgálan-
dó behelyettesítés és másolat témáját vizsgáltuk meg művészetelméleti szemszögből. 
A kommersz populáris példák dömpingje (I can be Frida, you can be Frida...15) mellett, te-
mérdek művészettörténeti párhuzam áll rendelkezésünkre ebben a témában. A behelyettesítés 
művészi koncepcióként épül be például Cindy Sherman Untitled Film Stills (1977-80) fotóso-
rozatába. A fekete-fehér fotók sztereotip film-situkat, fiktív standfotókat idéznek meg Sherman 
kizárólagos szereplésével.  Munkáiban, önarcképeiben, önmagát a témát tükröző főszereplő-
ként kezelve, nagyon sok filmes és művészettörténeti klisét használ. Cindy Sherman egész élet-
művére jellemző a behelyettesítés gesztusa.

Egy diskurzus során megpróbáltunk rendet rakni a fogalmak között, felsoroltuk és osztályoztuk 
a projektben megvalósuló alkotói módszereinket. 

13   Két hallgató (Hanna és Magdi) visszajelzése alapján.

14   A kinesztétikus empatikus megfigyelés a modell testhelyzetébe,  mozdulatába, mozgásába próbál belehelyezkedni, a kiválasztott alany bőrébe bújni, vele 

azonosulni. Órai jegyzet Vass Zoltán Képi kifejezéspszichológia alapjai című előadásából.

15   https://www.boredpanda.com/portrait-photography-everyone-can-be-frida-camila-fontenele-de-miranda/
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A másolat, remake, rekonstrukció és parafrázis kifejezések  képzőművészetben megragadható 
jelentéseivel foglalkoztunk. Tanulságos a másolat definíciójához köthető változatokat és meg-
ítélésére vonatkozó jellegzetességeket megismernünk: „Amennyiben a mintakép pontos köve-
tését tartjuk szem előtt, a művészi másolat rokon műtípusainak körébe mindenekelőtt a replika, 
a redukció és a műhelymásolat tartozik. Mivel céljuk szintúgy a hű imitáció, szomszédságukban 
helyezkednek el a különféle reprodukciós technikák („referenciális másolatok”), a sokszoro-
sított grafikától a fotómechanikus eljárásokig. Köztes fogalomkört alkot a mintaképet részben 
követő variáció, verzió, transzformáció. Ebben az értelemben a „centrumtól” legtávolabb az 
eredetit csak ösztönző forrásnak használó kreatív másolatok, határozottabban interpretatív jel-
legű csoportja helyezkedik el, köztük a pasticcio, a persziflázs és a parafrázis.”16

Egész projektünket, a koncepciót és a kivitelezést is mindenképpen gazdagította az alkotás je-
lenléte. Hasznos megtapasztalni a másolás folyamatát, megvizsgálni a hű, vagy a pontos, és a 
különböző módokon újraírt művek közti különbségeket. 

Műveink nem a hű másolatokra építő kategóriába tartoznak. Létrehoztunk egy hasonlót, mely 
próbál megfelelni az eredetinek, de a személycsere következtében a parafrázis konstruktív mű-
fajába kerültünk. 
Milyen parafrázis változatokat ismerünk a művészettörténet leghíresebb kanonizált példái kö-
zött? Vegyük a japán fametsző, Ando Hiroshige esetét, ahogy nyomatai újramásolódnak Vin-
cent van Gogh olajfestményeiben, vagy éppen Picasso alaposan és sokszorosan megemésztett 
Las Meninas sorozatát –, vagy Bukta Imre Krumplievők parafrázisát (Van Gogh), - mind egyedi 
esetek, megközelítések a képátírások, újraértelmezések közös halmazában. 

Nem feledkezhetünk meg a két kép reprezentációja, az eredeti és az új ábrázolás kapcsolatá-
nak vizsgálatáról. Kérdés, hogy „mennyiben kell az utánzás, variáció versus teremtés klasszi-
kus művészetelméleti kérdésében egy nagyon erősen az előbbire összpontosító, ilyen módon az 
utóbbit demistifikáló vizsgálatban a kettő dialektikájának helyt állnia?”17 
Itt fontos megjegyeznünk, hogy esetünkben a képek közti kapcsolatot, kezdetben egy köny-
nyed felvetés eredményeként kezeltük – a vicc, móka és a bizsergető csíny szintjén mozgott a 
konnotációs kapcsolat. Később, a fogadtatás tovább alakította a művek közti dialógust (lásd: 
Fogadtatás, Utóélet alfejezetek).
Erdély Miklós munkáiban az eredeti, a másolat, parafrázis konceptuális tartalmak időről időre 
visszaköszönnek, sőt saját idejükbe fordulnak vissza (Időzárójel, Időutazás sorozata és Idő-mő-
biusz18). „Valaminek önmagával való azonosságát történetének folytonossága, egyszerűbben 
sorsa határozza meg.”19 

16   Révész i.m. 11-58.

17 Radnóti Sándor: Hamisítás. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1995. 302.

18 Az Időzárójel és Időutazás Erdély Miklós 1976-os fotósorozatai: http://www.artpool.hu/Erdely/mutargy/Idozarojel.html. Az Idő-mőbiusz kiáltvány a http://

www.artpool.hu/Erdely/mobius.html oldalon olvasható.

19 Szőke Annamária: Titok a jövő jelenléte. Tudomány a művészet határai belül Erdély Miklós művészetében. Ponticulus Hungaricus. XI. évfolyam 3. szám 

· 2007. március http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/erdely_miklos.html Utolsó letöltés 2017.08.23
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1.2.3. Kivitelezés, technika – display

A projekt kivitelezési feladatai
Egy kiállítás elkészítésének nélkülözhetetlen munkaszakasza a kivitelezés, a display megvaló-
sulása. A kurátor munkájának kevésbé látható részéhez tartozik a kivitelezés koordinációja: a 
technikai feltételek megteremtése, a költségvetés, tervezés és lebonyolítás felügyelete. 
Mi voltunk a kurátorok és a kiállítás összes munkamegosztáson alapuló dolgozói is egyben, 
minden feladat a csoporthoz tartozott. A dolgozatban tárgyalt összes kiállításprojektre jellemző 
a selfmade groups, gesamkunstwerk és 3in1 struktúrája. Mindenki kipróbálhatott minden fel-
adatkört. Természetesen mindez nem „a teher alatt nő a pálma” logikáját követve alakult így, 
hanem mert nem volt rá egyéb támogató keretünk sem anyagi, sem fizikai. 
„A display létrehozásában fontos szerepe van az elméleti koncepciónak, a módszereknek és e 
koncepciókra és módszerekre épített kiállítási felületnek...”20

A Lépcsőház projektben a fotózás után a nagyítás és nyomtatás kivitelezése történt. A nagyí-
tások során fontos volt szem előtt tartanunk, hogy a lépcsőházi képek más-más méretűek és 
arányúak, és az eredeti keretekbe szándékoztuk illeszteni az új változatokat.21 
Egy előre megbeszélt időpontban, este találkoztunk az egyetem aulájában, ahol befejeztük a 
képeket, kasíroztuk és az azonos méretre nagyított saját portrékat a falakon kiállított képek 
kereteibe, a régi fotókra helyeztük rá – sok esetben benne is hagytuk mögötte az eredetiket. Ezt 
követte a csereakció eseménye.

1.2.4. Csereakció – akcióművészet és esti katarzis

A lépcsőházi csere akciója 
Azon a szombat estén, a helyszínen elkészült kész képeket megmutattuk egymásnak, dokumen-
táltuk velük magunkat. A befejezett művek revelatív élményt generáltak a csoportban. Miért 
okozott bennünk ilyen felfokozott érzést az alkotófolyamat végső fázisa?  A hallgatók közül, 
többen erre a munkaszakaszra vonatkozó élményeiket emelték ki, mint katarzist megközelítő 
állapotot22, amelyben az elkészítés-befejezés, az újra-azonosulás játéka, a rekonstrukció ered-
ményességének felismerése, a kész fotókkal való találkozás élménye válthatta ki bennünk ezt 
az örömteli állapotot.

20 Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. Budapest – Pécs, Gondolat Kiadó, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2011. 22.

21 Eszter, a projekt résztvevője ezt a részt jelölte meg kiemelkedő élményként, amikor átvette a studióból a kinagyított fotókat (szóbeli közlés)

22 Szóbeli közlés, a 12 főből hárman nyilatkoztak így.
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A CSEREAKCIÓ (egyben zártkörű kiállításmegnyitó) tehát titokban zajlott. A meglepetés 
gesztusa végig a projekt meghatározó motívuma volt. Bíztunk benne, hogy a rácsodálkozás és 
felismerés útján érthetővé válik majd egyszerű koncepciónk.
Az esti csereműveletről fotó- és filmdokumentációt készítettünk, amelyet a képek második ki-
állításán publikussá akartunk tenni (sajnos ez nem valósult meg).

Elméleti modul 3. Katarziselmélet
A katarzist, mint elméletben jól körüljárható témát (a projekt végén) erre, azaz az épp illesz-
kedő élménysorozatra lehetett ráépíteni. Arisztotelésztől Vigotszkijig végig lehet zongorázni 
a különböző katarziselméleti megközelítéseket. „Vigotszkij művészetpszichológiai felfogása, 
amit itt röviden és leegyszerűsítve vázolok, azt hirdeti, hogy a befogadó tudattalanból szárma-
zó indulatait a műalkotással való találkozás (azaz a forma és a tartalom interakciója) addig 
fokozza, amíg érzelmi kisüléssel, azaz katarzissal oldódik fel.)... Az esztétikai reakció törvénye: 
az esztétikai  reakció olyan affektust rejt magában, amelyik két ellentétes irányban bontakozik 
ki, s amely a csúcsponton – mintegy rövidzárlatban – megsemmisül.”23 Ez a folyamat a katarzis. 
Az elragadtatás (eksztázis), katarzis, az élmény és öröm, a művészetpszichológia műbefogadás 
területének sarkalatos témái, mind perceptuális, mind emocionális része előkerül a kiállítási 
projekt során. 

Elméleti modul 4. az akcióművészetről
A csereakció tehát a kiállítás létrehozásának és zártkörű megnyitásának eseménye volt.  Egy 
olyan egyszeri (megismételhetetlen) művészeti megnyilvánulás, melynek lényege a létrehozás 
cselekvésében ismerhető fel. Az akcióművészeti feltételek teljesültek esetünkben. (Személyes 
közreműködés, cselekvés és időben zajló esemény.) Általános jellemző, mikor maga az akció 
időben (és térben) csak egyszer jön létre, és/vagy nem nyilvános. Ezeket a művészeti akciók a 
kortárs képzőművészetben gyakran fotós, vagy filmes dokumentálással készülnek – tulajdon-
képpen a dokumentációval együtt válnak érvényes műalkotássá. Joseph Beuys, Hogyan ma-
gyarázzuk meg a képeket egy döglött nyúlnak című, 1965-ös munkája nyitja az akcióművészet 
példáinak sorát, ezt Walter Vogel fotóival dokumentálták.24 Kérdés, hogy az akcióművészet hal-
mazába, az eltérő szempontoknak megfelelő más műfajok is bevonhatók-e, mint a reprezentatív 
példák közé sorolható Christo és Jeanne-Claude becsomagolási land art akciói, melyek Wol-
fgang Volz fotográfus látványos munkája nélkül ma csekélyebb elismertséget élveznének.  A mi 
projektünk akcióművészetként definiálható, mégis efemer volta miatt az elfeledett művészeti 

23 Illés Anikó: Képek elemzése és befogadásvizsgálata – észlelés, tetszés, viszonyulás. PHD Disszertáció. Pécs, PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola. 2008. 

36.

24 Matthias Bunge: Képkategóriák a 20. század művészetében. Fogalmi behatárolás-kísérletek a határait veszített kép láttán. (ford. Adamik Lajos), Balkon 

2003. 10. http://balkon.art/1998-2007/balkon03_10/01bunge.html
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események közé sorolódik. A dolgozatban dokumentálva és nyilvánosság elé tárva azonban egy 
picit meghosszabbítjuk életét.

1.2.5. Fogadtatás, utóélet

Az akció és a kiállítás koncepciója a fogadtatás hatására újrakontextualizálódott. Sok visszajel-
zést kaptunk és többségében tetszést váltott ki az emberekben a kiállítás. Bizonyos esetekben 
azonban a befogadás és az azt követő reakció nem a csere felismerési élményében mutatkozott 
meg, hanem a koncepció jelentését helyezte mérlegre. A kiállításlátogatókon fel lehetett fedez-
ni a meglepetés, megdöbbenés jeleit, sokszor természetesen csak később, elmondásuk alapján 
értesültünk a fotóink kiváltotta hatással. A néző számára jogosan felmerülő kritikai szemponttal 
is utólag szembesültünk – amely az eredeti képeken szereplő alakok megkérdőjelezhetetlensé-
gére irányult. A defetisizálási szándék jelenléte a projektünkben, csak a kiállítás létrejötte után 
tudatosult bennünk. 
A mű nincs értelmezője, befogadó nélkül, az alkotás „a befogadók történelmileg szakadatlan 
és szakadatlanul változó sorából és a kortárs és későbbi befogadók viszonyából áll”.25 A re-
cepció-esztétikai és hermeneutikai megközelítések szerint a mű esztétikai észlelése és történe-
tének, értelmezési történetének összességéből jön létre komplex esztétikai ítéletünk. Izgalmas 
kihívás összevetnünk Hans Robert Jauss irodalomra vonatkoztatott recepcióesztétikai meglátá-
sait Lépcsőházi kiállításunk fogadtatás történéseivel.26

A konstruktív befogadás és interpretáció folytán a csoport, azaz projektünk kiállítási koncepci-
ója is alakult. Aki látta kiállításunkat, az már másképp tekint a régi eredeti képekre is.

A projekt utóélete egy második kiállításhoz kötődik. Ez a MÁSODIK kiállítás eltávolítja az ere-
detit az utánzótól. Visszarendeztük a eredeti képeket és az 5. emeleti SZFE Galéria falain kap-
tak új helyet a rekonstrukciók. Terveink között szerepel egy harmadik kiállítás, amelyhez a fotó 
és filmes dokumentációt, illetve a koncepció változásának történetét is hozzáillesztjük majd.

25 Vajda György Mihály: Szempontok a recepcióesztétikához. Helikon, 1980 1-2. XXVI. évf. 4.

26 Hans Robert Jauss: Esztétikai tapasztalat és irodalmi hermeneutika. Helikon, 1980 1-2. XXVI. évf. 119.
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1.3 
A projektmódszerről egy projektfeladat modellezése kapcsán

004 A Lépcsőházi fotóprojekt fotódokumentációja, párhuzamok 1. (készítette F.K.)

1.3.1 
Egy projektfeladat modellezése. A projektmódszer fázisai, 

szempontjai – a LÉPCSŐHÁZ projektfeladattal szemléltetve
(A gyakorlati megvalósulás a szakirodalmi alapvetésekhez képest)

Keret: helyszín, résztvevők, létszám
A fejezetben többször hivatkoztam már a résztvevőkre és a helyszínre. Egy projektmódszer  
általános vizsgálatánál azonban nélkülözhetetlen újból feltűntetni ezeket az alapadatokat: 
a projektfeladat a Színház- és Filmművészeti Egyetem művészettörténeti kurzusa keretében lett 
meghirdetve és a másodéves Televíziós műsorkészítő (12 fős) osztály hallgatóinak (20-25 éves 
korosztály) részvételével valósult meg. A projekt helyszíne a Szentkirályi utca SZFE Film és 
Média Intézet épületéhez (lépcsőházához) kapcsolódott. 

A projektfeladat megnevezése és típusa: 
„Hozzunk létre egy képzőművészeti kiállítást!”
Projektünk leírását részletesen tárgyaltam a fenti fejezetrészekben, az esetleírást (1.1) és a 
folyamatot szakaszokra, témákra bontva (1.2) is. Itt a projektmódszer általános szabályaihoz 
kapcsolom munkánkat, és a pedagógusképzésben használt irodalom alapvető szempontjaival 
egészítem ki. A projektmódszer teljes körű bemutatására a 4. fejezetben vállalkoztam, itt a 
lépcsőházi fotóprojektre vonatkozva emelem ki a módszer jellemzőit!

Furi K doki.indd   22 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 23

Tehát projektfeladatunk az eredményorientált típusba tartozott – mely definíciója szerint: „a 
projekt végterméke, a megvalósítás módja és a megvalósítás során alkalmazott stratégiák is 
előre meg vannak határozva. Gyakorlat- és kontextusorientált projektként is értelmezhetjük a 
feladatot, amely valamely probléma megoldására motivál.”27

Később a többlépcsős folyamat végén, a projekt folyamatorientálttá vált, amelynél „az ered-
mény nem látható előre, a spontán ötletek, a közös munka áll az előtérben. Az eredmény csak 
melléktermékként jelenik meg.”28

A projektmunka szakaszait meghatározva K. Frey (1982) a Die Projektmethode tanulmányában 
négy fő egységre épülő modellt alkalmazott:
„1. Témaválasztás és célkitűzés: Választás (témát a tanár vagy diák hozza), feltárás (téma fel-
térképezése, tartalmi felbontása), célkitűzés (a végtermék megjelölése).
2.  Tervezés: a munka lépéseinek, időbeli lefolyásának, a munkaformának, a munka módszere-
inek, az információ megszerzésének, a projekt vezetésének, a pénzügyi kiadásoknak folyamata
3. Kivitelezés: Információgyűjtés (kutatás), Feldolgozás (anyag feldolgozása), Bemutatás (a 
végtermék, a képesség vagy cselekvés, akció bemutatása.)
4. Értékelés: A kitűzött célokra visszatekintve a három kompetenciaterület (tárgyi tanulási, 
munka és szociális)  felülvizsgálata. A további projektekre vonatkozóan következtetések levo-
nása.”29

Létezik egy hatfázisú modell is, amit E. Lasarou egy szép grafikonon így jelöl:30

005 E. Lasarou: A projektmódszer 6 fázisa, grafikon. (Illusztráció In: Verók-Vincze 2011.)

27   Verók – Vincze i.m. 22.

28 Uo. 22.

29   Uo. 23.

30   Uo. 26.
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1.3.2 
A projekt fázisai – a projektvezető tanár és a résztvevők 

kapcsolatdinamikájának bemutatásával

006 A Lépcsőházi fotóprojekt fotódokumentációja, párhuzamok 2. (készítette F.K.)

A Lasarou-féle 6 fázisú grafikon a projektorientált munka 6 szakaszát mutatja: I. Előkészület, 
II. Témaválasztás, III. Konkretizálás, IV-V. Munkaszakasz, kutatás, rendszerezés, résztémák, 
kivitelezés, VI. Értékelés.
A tanár-diák viszony bemutatásához a fenti szakaszok szerint csoportosítottuk a Lépcsőházi 
projektfeladat eseményeit.
A tanár-diák csoportdinamika vizsgálata meghatározó szerepet játszik oktatói munkámban. Fo-
lyamatosan vizsgálom a tudásátadás típusait, azok optimális formáit, és a demokratikus csoport-
működés lehetőségeit. Jacques Ranciére A felszabadult néző című könyvében ír a pedagógiai 
viszony furcsa logikájáról: „ a tanár „hogy a tudatlanság helyébe tudást plántálhasson, mindig 
egy lépéssel a diák előtt kell járnia, mindig egy újabb nem-tudást állítva kettejük közé.”31

A fenti paradoxon minden iskolai szakaszban, sőt már az óvodában is megfigyelhető jelenség 
– legyen szó akár készségszintű, elméleti, vagy gyakorlati oktatásról – a tanári attitűd örökérvé-
nyű jellemzője a hierarchikus pozíció rögzítése, a tudások közti távolság fenntartása. 
A projektmódszerben a tanári pozícióknak változatosabb szerep jut. A döntéshozás, koordiná-
ció, együttműködés és közös konszenzus alapján működő projektfolyamatok során, lehetőség 
nyílik több szemszögből is megvizsgálni a tanári feladatköröket, a tanár-diák pozíciók alaku-
lását. 

31 Rancière i.m. 11.
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I. Témaválasztás
(Tanár-diák távolság)
A bevezető alkalommal röviden ismertettem (kihirdettem) a projektfeladatot, az alapfeltétele-
ket és az előre látható munkafázisokat:
Ebben az első szakaszban a tanárra, a hagyományos domináns témát meghatározó, utasító, 
előadói, tájékoztató, míg a diákcsoportra egy elfogadó és befogadó szerepkör jellemző. Jól 
érzékelhető egy hierarchikus struktúra, ami egy intézményi oktatási keretben, a féléves feladat 
elvégzésére orientálja a hallgatókat, a tantárgy abszolválásának feltétele a részvétel, ami min-
denképpen kényszerhelyzetet eredményez. Az állítás és elfogadás egyirányú. 
Később, a projektfolyamat további részében egy demokratizálódó tendencia figyelhető meg, 
annak ellenére, hogy a kötelező teljesítés elvárása végig ott lebeg meghatározó és lezáró ke-
retként a diákok feje felett. A választás lehetőségét vizsgálva itt mindenképpen ellentmondás 
mutatkozik az irányított (az adott, elvégzendő kötelező kurzus) és konstruktív oktatási forma 
(projektmódszer elvégzésében elköteleződő résztvevők) elvében.

II. Előkészület
(Tanári szerep, mint moderátor)
A hallgatóknak egyenként volt feladatuk egy kiállítást, saját ötletük tervét kitalálni, vázlatosan 
kidolgozni és prezentálni.
A kiállítás projektötletek közös megvitatása után szavaztunk, majd konszenzusra jutottunk és 
egy ötletet (M-ét) tartottunk meg a 12-ből. Ebben a szakaszban a demokratikus csoporttevé-
kenység volt jellemző a projektmunkára, olyannyira, hogy a feladatköröket is mindenki a saját 
teljesítési kereteit felmérve, közösen egyeztetve vállalták el (lásd III-V. szakasz)

Elméleti előadások 
(Frontalitás és konstruktivitás)
A fenti fejezetekben (1.2) említettem hogy művészetelméleti előadásokkal (exhibition studies 
és más kapcsolódó témákkal) egészítettem ki a projektfeladatot, leginkább ehhez az ún. előké-
születi fázishoz tudtam kapcsolni alapozó, és inspiráló elméleti témákat. Hogy kapcsolódhat-
nak a frontális és interaktív előadások a projektmódszerhez?
A projektben is a konstruktív pedagógia szemlélete szerint próbáltam alakítani az irányított, 
frontális oktatói előadói formát – ennek véleményem szerint van jelentősége. Tény, hogy a 
diákok biztonságban érzik magukat a passzív befogadói szerepben, az aktivitás kényelmetlen, 
energiát kell beletenni – ezért kihívás és feladat kedvet csinálni az aktivitáshoz, a valódi diskur-
zushoz. Jól irányzott kérdésekkel32, egyéni, vagy kiscsoportos mini feladatokkal, azok közös 

32 A minimálisan invazív tanítás és a nagy kérdések reformpedagógiai gyakorlata Sugata Mitra oktatáskutató nevéhez kapcsolódik, aki önszerveződő tanu-

lási rendszerekkel kísérletezett oktatási projektjeiben. http://www.ncl.ac.uk/ecls/staff/profile/sugatamitra.html#research
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megbeszélésével beindulhat érdemi beszélgetés az aktuális témával kapcsolatban. (Például a 
kiállítástípusok példáinak internetes gyűjtése, szempontskálák létrehozása, valódi kiállításon 
való közös beszélgetés...) 
A projektmódszer alapvetően demokratikus, a csoport közös munkájára, tanulására építő, a 
tanár mint koordinátor, mediátor szerepét hangsúlyozó folyamatban is van helye régebbi, ha-
gyományosabb pedagógiai technikáknak.
A hagyományos tanári státus szemszögéből lényegi cél – a tudás és tapasztalati anyag – minél 
hatékonyabb átadása. Azonban léteznek olyan kezdeményezések és jól bevált módszerek (lásd 
projektfeladat), amelyben a tanárok csak katalizálják a diákot különböző kezdeti és folyamatbeli 
motivációs lökésekkel – itt a tudásmegszerzésre való motiváció hatékonyságán van a hangsúly.

III.-V. Konkretizálás, munkaszakasz, kivitelezés
(Tanár, mint koordinátor, résztvevő)
– Mindent a hallgatók készítettek elő, én csak koordináltam őket, a kötelező órákon való meg-
jelenés volt a meetingek ideje, ahol beszámoltak róla, hogy hol tartanak, mit szeretnének. A 
bizonytalan folyamatrészeket pontosítottuk, meghatároztuk.
– A feladatok szétosztása egymás között történt – ez fontos része a kooperatív közös munkának.  
Ki az, aki többet vállal, aki rövid, de intenzív munkarészt és ki, aki kevesebbet, esetleg sokkal 
kevesebbet. A csoport hogy tolerálja ezt, milyen a csoportdinamika működése?
– Ebben a folyamatban a vitás- és döntéshelyzetek demokratikus koordinációja volt a legfonto-
sabb és egyben vizsgálandó feladat számomra.
– Fontos motívum, hogy a diákok bevontak a munkába. Részt vettem a fotózásban, nekem is 
volt választott képem, segítettem a díszletek és a háttér újratervezésében. 

Kooperativitás
Az esti akcióban és a kiállítás fogadtatásának folyamatában maximálisan demokratikus, együtt-
működő munkamegosztás (tanár-diák szinten is) és egymást támogató, erősítő kommunikáció 
folyt.

VI. Értékelés. visszajelzések
Két fordulóban történt projektet értékelő email levelezés az osztállyal. Először közvetlenül az 
első kiállítás végén, a második pedig a DLA dolgozat kutatási folyamatának kiegészítése vé-
gett. A 12 főből heten válaszoltak a kérdésekre. A levelezés a dolgozat végén található a 1. mel-
lékletekben. Összességében a diákok értékelésében, a kritikai gondolkodásmód volt jellemző, 
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alapvetően elégedettek voltak a projekttel, az ötlettől a megvalósításig33, de a fotók utóéletével 
kapcsolatban hiányérzetről számoltak be. Az egymást követő két kiállítás, nem épült sem szer-
vezetten, sem organikusan egymásra. A második, SZFE Büfé Galériában kiállított képeket, még 
lehetett volna kontextualizálni, a fotók mellé helyezni a dokumentációt. 
Meglepődtek a kiállítás negatív fogadtatásának tényén. Sokan tényleg ennek hatására eszmél-
tek rá a játékos képcsere egyéb értelmezési lehetőségeire is.
„Ha csak szép képeket készítünk, és kitesszük, és nincs benne az „akció”, valszeg semmilyen 
reakció nem lett volna, vagy nem igazán, – így viszont végül is kiváltottunk mindenfélét – valaki 
nevetett, valaki észre sem vette, valaki kérte, hogy szedjük már le, valaki felháborodott azon, 
hogy mások felháborodtak...”34

33 „Nekem az ünnepélyes megnyitó tetszett a legjobban, amikor beszédeket mondtunk és gratuláltunk egymásnak, nyilván mert nagyon vicces volt de azért 

is, mert az olyan játék jó, amit komolyan veszünk, és ezért ennek a formális résznek nagyon jó hangulata volt...” (M)

34 M értékeléséből. Lásd a teljes levelet a mellékletek között.

Furi K doki.indd   27 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 28

2. FEJEZET 
 A MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL
Alternatív kiállításelméleti megközelítések  

a „Készítsünk kiállítást két nap alatt” projektfeladat kapcsán  
–”Ez most kiállítás?”

 

007 A „Készítsünk kiállítást két nap alatt” projekt fotódokumentációja (készítette F.K.)

Annak érdekében, hogy tapasztalatokat szerezzünk és kérdéseket fogalmazhassunk meg a ki-
állítás mibenlétét illetően, a mini kiállításprojektek formáját választottuk. Izgalmas kihívásnak 
ígérkezett a lehetőség, hogy e kísérleti kiállítások tükrében tekintsünk rá az általános érvényű, 
ismert kiállítási formákra. Ebben a fejezetben a megvalósítás és időlimit tekintetében legrövi-
debb idő alatt létrehozott kiállítások kerülnek bemutatásra.  A „Készítsünk kiállítást két nap 
alatt” felhívás szélsőséges feltételrendszere speciális munkakörülményeket eredményezett, 
épp ezért élesebben kirajzolódtak, jobban láthatóvá váltak a különbségek a megszokotthoz, az 
általánoshoz képest.
Munkánk során időnként a megvalósítandó cél (a kiállítás) érvényessége is kérdésessé vált: 
„Tényleg kiállításokat rendezünk?” Milyen keretek között tudjuk megvalósítani elképzelése-
inket, elérni céljainkat? A kísérleti projektek rávilágítottak arra is, hogy milyen alapvető szem-
pontokat kell figyelembe vennünk, ha művészeti kiállítás készítésébe, rendezésébe vágunk.

A fejezetben ismertetendő projektek a következők voltak:
1. Táskarendezés. Fotókiállítás, a helyi közösség bevonásával. A projekt munkatársai a hely-
színen felkért résztvevők táskáinak belső tartalmát örökítették meg és mutatták be az SZFE 
Szentkirályi utcai büféjének kiállítóterében.
2. Arcképgyár. A kiállított művek a kurátorok arcképei. Részvételen alapuló közösségi alkotá-
sok. Kiállítva ugyanott, a Szentkirályi utcai SZFE Galériában.
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3. Bence bélyegútja. Interaktív tárlatvezetés. Egyórás kiállítás, Bence, a projektgazda saját 
tulajdonában lévő gyűjteményének bemutatásával, helyszín uo. az SZFE Büfé terasza.
Az általánosból kiindulva – mintegy madártávlatból – próbáljuk megvizsgálni, hogyan alakít-
hatók projektkísérleteink érvényes kiállításokká.

2.1 
Kiállítás és alkotófolyamat

008 A „Készítsünk kiállítást két nap alatt” projekt fotódokumentációja, Arcképgyár (készítette F.K.)

Kiállítani jó. Kiállítást létrehozni jó. Ebben mindannyian egyetértettünk a projekt résztvevő-
ivel. De vajon mitől az? Mi váltja ki lelkesedésünket vagy elégedettségünket egy olyan terü-
leten, amelynek nem vagyunk szakértői, tehát nem a hozzáértés, a szakmai tájékozottság biz-
tonságos falai között mozgunk? A létrehozás, az esemény, a bemutatás aktusa? Vagy a téma (a 
kiállítás) pozitív értékelést generáló mechanizmusa? – Ez utóbbi, a pozitív visszajelzésre építő, 
megerősítő motívum jellemzően vonzó hozadéka ma az online szociális networknek. Mick Wil-
son a kortárs művészeti szcénára kiterjesztve írja, hogy „megközelíthetjük olyan szisztematikus 
tevékenységek összességeként, amelyet a reputáció igénye kapcsol össze és irányít: a művészet 
speciális eseteit (alkotás, kiállítás, terjesztés, vita, esemény) így a reputációs tőke játszmáinak 
egyes lépéseiként értékelhetjük.”35

A kiállítás, kipakolás, mustra mint módszer gyakran használatos olyan interdiszciplináris te-
rületeken (pszichológia, szociális munka, oktatás, képzőművészet), ahol egyén- és csoport-
fejlesztéssel foglalkoznak, vagy ahol a művek bemutatásának értékelési szempontjai vagy 
pszichoterápiás vonatkozásai is meghatározóak. Itt többek közt a képzőművészeti kurzusok, 
vizsgák kipakolásaira utalok, vagy olyan művészetterápiás módszerekre, ahol a csoport vagy 

35 Mick Wilson: A diszkurzív fordulat. in: Kékesi Zoltán – Lázár Eszter – Varga Tünde – Szoboszlai János (szerk.) : A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs 

művészetelméleti szöveggyűjtemény. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék, 2012. 315–328.
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egyén feldolgozási, önismereti folyamatához fontos a műveket prezentálni, azokról beszélni. 
Művészetoktatói munkámban a képzőművészeti alkalmak végén kivétel nélkül fontos része 
a folyamat lezárásának, hogy kiállítjuk, bemutatjuk az elkészült műveket. A befejezés fázisa 
csoportdinamikai szempontból is elengedhetetlen, és az egyéni munka lezáró folyamatának 
is fontos állomása. A bemutatás gesztusával dialógus, kommunikatív interakció alakulhat ki a 
csoporttagok között. Hasonlóan az online közösségi felületek posztjaihoz a kiállítások többsége 
is a pozitív, megerősítő visszajelzésekre, reakciókra épít.36

A „Hozzunk létre művészeti kiállítást” ötlete egy börtönprojektről37 olvasva fogalmazódott meg 
bennem, ahol a rabok saját alkotásaikat állították ki, mutatták be börtöntársaiknak és a széles-
körű publikumnak. E börtönkiállítás dokumentációjának tanulmányozása közben körvonala-
zódott az ötlet, hogy tanulságos lenne ezzel foglalkozni, és nemcsak művészeti foglalkozások 
lezáró akkordjaként, hanem önálló kiállításokban is megvizsgálni a fent említett folyamatokat.

Az alkotófolyamatról
A projekt célja volt tehát, hogy kiállításokat valósítsunk meg. A létrehozás folyamatának állo-
másai a műtárgyak kiválasztása, az ötlet, a koncepció és az elrendezés (display) volt, a végső fá-
zis pedig a produktum maga (a kiállítás), amellyel a folyamatot lezártuk, s egyben, lévén maga 
is afféle reprezentáció, új életre keltettük. Halász László A művészetpszichológia c. tanulmányá-
ban röviden szemléltet egy négyszakaszos alkotói folyamatot, amely az előkészítés, lappangás 
(inkubáció), felvillanás és kivitelezés fogalmai köré szerveződik.38 A problémamegoldó kreatív 
folyamatok szerves részét képezi az intuitív gondolkodás, az insight (beleérzés) jelensége.39 A 
témára való ráhangolódás, az ötlethez kapcsolódó ösztönös megérzés megelőlegezi a kivitele-
zés fázisait. A feladatban rejlő gazdag kreatív lehetőségek motiválták a résztvevőket, akik így 
fantáziájuk és intuitív ötleteik segítségével az alkotói folyamat minden részét megtapasztalták.

36 Susan Evans Spaniol: Exhibiting Art by People with Mental Illness. Issues, Process and Principles, Art Therapy. Journal of the American Art Therapy 

Association, 1990, 7:2. 70-78.

37 Charlotte Bilby – Laura Caulfield – Louise Ridley: Re-imaging futures. Exploring art interventions and the process of desistance. Koestler Trust, London, 

2013. (http://artsevidence.org.uk/media/uploads/re-imagining-futures-research-report-final.pdf)

 Lásd még: https://creators.vice.com/en_au/article/yp5nq5/inmate-art-exhibition-simulates-prison-cell-sized-life Ezen kívül a Váltó-sáv Alapítvány szerve-

zésében a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány támogatásával jött létre egy projekt: http://www.origo.hu/kultura/20110523-salvador-dali-is-felskiccelhet-

te-volna-fogvatartottak-kiallitasan-jartunk.html, 

38 Halász László: A művészetpszichológia. Korunk. 27. évf. 10 szám, 1968. október, 1426-1435.

39 Az alkotófolyamathoz tartozó alapfogalmak: „Az intuíción belül elsőként felismert problémamegoldási elv az átvitel, a transzfer jelensége, mely szerint 

minden problémamegoldás valahonnan importált eszmék átvételének következménye. Az alkotó egyén a különböző szakterületek megoldási információiból 

táplálkozik, a különböző mechanizmusok (gondolati és technikai) imitálását integrálja saját struktúrájába....

 Az insight mint gondolkodáspszichológiai szakkifejezés arra a problémamegoldó szituációra utal, amikor látszólag egymással össze nem egyeztethető 

elemek, immár összeillően fordulnak egymás felé, az eddigi kaotikus állapot immár megoldott alakként, azaz „Gestalt”-ként jelenik meg.  A problémameg-

oldás funkciója így nem más, mint mentális értelemben vett alakok, azaz Gestalt-ok kiépítése a probléma által generált káoszból. Az insight elmélete arra is 

buzdíthatja az alkotót, hogy ne ragaszkodjon a tárgyak és elképzelések következetesen egyoldalú szemléletéhez, hanem tegyen kísérletet ezek újabb és újabb 

kontextusban történő megközelítésére. Mivel ez csak más és más szempontok figyelembevételével lehetséges, így a lehető legplurálisabb gondolkodási 

struktúrával kell hozzá közelíteni.” in: Orosz Csaba: Egyén és közösség az alkotófolyamatban. DLA értekezés. 2012. MKE 14.
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009 Művészeti fogalmak (játékos ábra), Bence bélyegútja (fotórészlet),  Halász László tanulmányából: 

Az alkotás folyamata (részlet, Halász, 1968.)

Az ötlettől jutottunk el tehát különböző munkafázisokon keresztül a megvalósításig, lezártuk, 
ugyanakkor életre is keltettük a kiállításokat, majd nyomon követtük, hogy kész formájukban 
miként kapcsolódtak a külvilághoz, a közönségre milyen hatást gyakoroltak, végül bezártuk és 
lebontottuk őket. Mindebben kettős mozgást figyelhetünk meg, melyben a második tulajdon-
képpen az első produktuma lesz, tehát a folyamat dupla mintázatú: a process + product (folya-
mat + termék) az első rész, majd a product új élete, a közönséggel való kommunikáció során 
kiteljesedve40, általunk közvetítve és önreprezentációja révén lesz a második rész. 

Mi más volna ez, mint egy nagyon is találó metafora, tökéletes párhuzam, amit egy film-, 
vagy akár egy képzőművészeti alkotás elkészítésénél is megtapasztalhatunk, azok lebonyolítá-
sára is vonatkoztathatunk? Egyszerre ráismerünk az alkotás fázisaira, hasonló munkamenetére. 
Természetesen a produktum a különböző esetekben más és más formában mutatkozik meg. 
Legszembetűnőbb talán a kiállítás és más alkotások között az időintervallumok különbsége. 
A filmhez, a képzőművészeti alkotásokhoz képest a kiállítások efemer jellegükből adódóan 
gyorsabban feledésbe merülnek – tisztelet néhány meghatározó kivételnek. Ez utóbbi, kiemelt 
jelentőségű kiállítások (például a Londoni első nagy világkiállítás 1855, az első amerikai Ar-
mory Show 1913-ban, ahol először mutatkozott be az európai avantgarde művészet, vagy az 
1972-es Documenta 5. az első tematikus kiállítás Harald Szeemann rendezésében) – paradig-
matikus tartalmuk, újdonságértékű közvetítői szerepük miatt tovább élnek– de így is csak írott 
és vizuális dokumentatív formában, nem pedig eredetiben. Párhuzamot vonhatunk a perfor-

40 Illetve abban a kommunikációs folyamatban (teljesedik ki), amelyet a műalkotás katalizál.
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mance-ok, művészeti akciók, happenningek41 rövid életű eseményeivel, amelyek ugyancsak 
kizárólag dokumentálásuk révén eleveníthetők fel, építhetők be bármilyen művészettörténeti 
folyamat kontextusába.

2.2 
A kurátorról

A művészi, rendezői attitűdök, amint látjuk, nem állnak távol a kurátor szerepvállalásától sem. 
Régebbi szóhasználatban a „kiállításrendezőt” elképzelhetjük egy mű létrehozójának, megte-
remtőjének. Nem véletlenül beszélnek szakmai körökben jellemzően a hetvenes évek közepé-
től a kurátor kiváltságos státusáról, kérdésektől övezett, sejtelmes alakjáról, mely az isten, ki-
rály, zseni, sőt „metaművész pozíciójával” vetekszik.42 A kurátori szerep kritikai vizsgálatának 
egyik fő iránya az, amely leginkább a kurátori státus hatalmi lehetőségeit boncolgatja: mind a 
műtárgyak manipulatív jelentésalakításával kapcsolatban, mind a kiállítás tartalmi, ideologizált 
vagy hierarchikus pozicionálása terén.

010 Grayson Perry illusztrációi a Playing to the Gallery (2014) című könyvéből, középen 

Halász László a művészről szóló leírásából közlünk részletet (Halász, 1968)

41 Még egy érdekes szempont a mozgás, mobilitás perspektívájából nézve: a kiállításon mi haladunk, a színházban, moziban pedig mi vagyunk mozdulatla-

nok. Frazon Zsófia: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. Budapest, Pécs. Gondolat 2011. 27.

42 A kurátor mint egyfajta metaművész pozíció: „a kurátorok a kurátori koncepciójukat [már] művészeti produkcióként, magukat pedig művészként adják 

el; szóval a kurátorok mintha elnyelték volna a művészek munkáit. Ilyen esetekben a kurátorok a művészettörténet hagyományos zseni szerepét követelték 

maguknak.”  Paul O’Neil: A kurátori fordulat. A gyakorlattól a diszkurzusig. in: Kékesi – Lázár – Varga – Szoboszlai (szerk.): i.m. 337.
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A továbbiakban röviden vázolom, hogy mi is tulajdonképpen a kurátor feladata, hogy rajzoló-
dik ki figurája saját tevékenysége során – s megvizsgáljuk, hogy ez hogyan egyeztethető össze 
kis projektjeink munkatársainak szerepkörével.  
A nyolcvanas évek végétől jól érezhető az az elmozdulás, mely „a kurátori gyakorlattól mint 
adminisztratív, gondozó, közvetítő tevékenységtől a kurátori munka mint kreatív, a művészeti 
gyakorlathoz hasonló tevékenysége felé tolódik. Oscar Wilde elképzelését felhasználva, misze-
rint a tárgyakat a kritikus változtatja át művészetté..., a kurátori munka is a művészeti gyakorlat 
formáját öltötte fel.”43 A kurátor tehát a kiállítások létrehozásában mint kreatív alkotó működik 
közre. Vagy mégsem?

A museum studies szakértőinek többsége elhatárolódik a kurátor művészként való tipizálásá-
tól.44 Sokkal inkább a kiállítás fogalmi köréhez tartozó kompetenciák, munkaköri feladatok 
mentén határozzák meg pozícióját.
A kurátor tehát a kiállítandó anyag, azaz műalkotások, műtárgyak bemutatására vállalkozik. A 
munka része, hogy ezeket a műveket valamely értelmezési technikával, saját koncepcióval ke-
retezze egy adott térben kiállítva. A művészeti kurátor dialógusokat teremthet művészettörténe-
ti elbeszélésekkel, műalkotásfogalmakkal, együtt dolgozhat képzőművészekkel. György Péter 
kiemeli, hogy a kurátor olyan művészekkel működjön együtt, akik „ebben a művészetelméleti 
kalandban teremtő, alkotó fantáziájukkal vesznek részt. Azaz a kurátor nem a művészetről alkot 
koncepciót, hanem a művészekkel együtt, egymást kérdezve, vezetve, addig ismeretlen területe-
ken.”45 A magyar kortárs művészet e meghatározó művészetelméleti szakembere egyértelmű-
en leválasztja a kurátori munkafolyamatról a kreatív alkotás lehetőségét. Ingoványos terepen 
járunk, amikor művészi attitűdöt keresünk ott, ahol azt nem sok minden indokolja: egy nem 
egyértelműen releváns témakörben, mint művészeti kiállítás kurátora. Nehéz ebben állásfoglal-
ni, főleg úgy, hogy nagyon sok szemszögből tudjuk a „művész” alakját (lásd fenti kép szöveges 
betétjében Halász definícióját) és a művészi alkotó folyamatot megközelíteni, definiálni. Mit 
gondolhatnánk például a szakma egyik kultikus alakjáról, aki alapjaiban megváltoztatta a kurá-
tori tevékenység feladatkörét? Harald Szeemann, aki az 1972-es Documenta kiállításon először 
hozott létre tematikus koncepcióra fűzött nemzetközi kiállítást, akinek kiállításaira általában 
jellemző volt az intuitív, művészi (olykor manipulatív, gegekre építő) kurátori megközelítés – 
olyan semleges megnevezést talált magának, amellyel lefedte mind a szakmai, mind az egyéb, 
akár művészi minőségeket is: „Austellungmacher”.46 
Több művészeti területen elterjedt a „szerző” kifejezés használata, amely a képzőművészeti 
szcénában például rámutat a művet létrehozó személyére, de nem hangsúlyozza annak mű-
vészi minőségét. A kurátor a csendes közvetítőből a „kiállítási anyagot markánsan és nyíltan 

43  O’Neil i.m. 336.

44  A kurátor mint művész kérdése gyakori diskurzus szakmai körökben ma is. A ONCURATING ismert online kortárs szakmai folyóirat egy teljes számot 

rendelt a témának. Lásd http://www.on-curating.org/issue-19.html

45 György Péter: A kurátori munkáról, Élet és Irodalom, LV. évfolyam 49. szám, 2011. december 9.

46 Nagy Edina: Letűnt gesztusok nyomában, Balkon, 2013. 11-12. 15-18.
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értelmező, a befogadást elismerten befolyásoló, a cinéma auteur mintájára dolgozó művészet-
történet-szerző lesz”.47  (A filmművészetben egyértelműen művészként értelmezendő a szerző 
alakja, kiemelt művészi alkotásnak tekintjük a szerzői filmet.)

Amint látjuk, nem teljesen egzakt a kurátor személyére szabott leírás: a tisztán pragmatikus 
vagy a komplex narrativitásra építő, konceptualizáló, esetleg kreatív alkotóé. A kurátor sokféle 
feladattal, szereppel felruházható. „A lehetetlenül sokoldalú kurátori szerep – ami láthatóan 
magába foglal mindent egy olyan széles spektrumon, amelynek része az egyszeri alkalomra 
vállalkozó művész-kurátor, az edzett, helybeli független, az agyonutaztatott biennálé-sztár, va-
lamint az igen megviselt és intézményesen bebetonozott köztisztviselő – átvette a kritikus egyik 
funkcióját, azt, hogy az értékek meggyőző megfogalmazását hozza létre, egy olyan retorikát, 
amely maga is hihető értékeket teremt.”48

De kanyarodjunk vissza az általános feladatokhoz, és próbáljuk összegyűjteni a kurátori munka 
nélkülözhetetlen kellékeit. Mi kell tehát ahhoz, hogy kiállítási kurátorok lehessünk?
Ötlet, koncepció, a kiállítandó művek gondozása, a helyszín, környezet megtervezése, közre-
működő szakemberek felkérése, a kivitelezés felügyelete, kontextusteremtés, retorika – a kom-
munikációs formák kiválasztása, a kiállítási display (a művek és a koncepció vizuális és verbá-
lis megjelenésének) koordinációja, az intézményi rendszerrel való kapcsolattartás.

Kik vagyunk mi? Mesterségünk címere...: K. R.
A mi esetünkben a címmel járó rejtélyes, komoly felhang, mármint a kurátor elismerő bóloga-
tást kiváltó megnevezése elbizonytalaníthat bennünket: nevezhetjük-e magunkat így? Egyálta-
lán akarjuk-e így nevezni magunkat?  Mi úgymond kicsiben utaztunk, projektmoduljainkban 
komplett minikiállításokat hoztunk létre. Hívhatnánk magunkat projektkoordinátornak, kiállí-
tásrendezőnek, szerzőnek, de akár kurátornak is. Miért ne játszhatnánk el a gondolattal? Elhatá-
rozás kérdése csupán, hogy a) a munkafolyamat szintjén milyen irány mellett döntünk (kreatív 
alkotói, szisztematikus koordinátor stb.), b) milyen attitűd határozza meg a projektben betöltött 
szerepünket (tudományos munkatárs, művész, kritikus stb.), illetve c) hogy tudjuk megvalósí-
tani a feladatot, és hogyan felelünk meg a ránk mért kritériumoknak.
a) A projektek összkoordinátoraként személy szerint arra törekedtem, hogy a munkafolyamat-
ban a kurátori munka mint kreatív, művészeti gyakorlat jelenjen meg. Az alkotás része volt a 
feladatnak, a diákok is így élték meg – a visszajelzések alapján egyes hallgatók művészi minő-
séget is tapasztaltak. Volt, aki magányos farkasként egyedül hozott létre mindent, voltak, akik 
csoportban, közös konszenzusok eredményeként készítették el a kiállítást.
b) A kurátorral mint olyannal összefüggésbe hozott karakter megformálásához a résztvevők 
egyéni vonásaik révén kapcsolódtak. Kiemelten a csoportmunkához és egyéb, a téma feldolgo-

47 Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Budapest, Typotex, 2005. 105.

48 Wilson i.m. 315-328.
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zásához kötődő, az alkotó személyiségéből fakadó jellemzők határozták meg, kiből lesz mű-
vész, kivitelező, rendező – vagy éppenséggel kurátor. Minden típusra akadt példa.
c) Az általános kiállítási szempontrendszerről a következő fejezetben részletesen szó lesz. A 
kiállítás természetrajzát ekképp megismerve jobban hozzáférünk majd saját munkánk eredmé-
nyének vizsgálatához is.

A független kurátori minőség

011 Illusztrációk kurátorokról és a vándorkiállításokról. (készítette F.K.)

Speciális jellegzetessége projektünknek, hogy a kiállítást létrehozó személy vagy csoport tu-
lajdonképpen a nullától az elkészült produktumig mindent önmaga hozott létre. Ez a szokásos 
munkamegosztástól, valamint a szakmai feladatokat szétosztó és hierarchizáló, egymásra építő 
múzeumi gyakorlattól egyaránt eltér, ellenben talán közelebb áll a mindent egy személyben 
intéző galerista munkaszemlélethez. Megjegyzem, hogy az ideális munkamegosztást azoknak a 
kortárs művészeti gyakorlatoknak, projekteknek a mintájára képzeljük el, amelyek demokrati-
kus és konszenzusra építő döntésekből építik fel a teljes folyamatot, készítik el az alkotást. Erre 
is volt példa a kiállítási projektek közt.
Itt mégis azt tartom fontosnak kiemelni, hogy milyen pozitív hozadéka van a totális koordiná-
ciónak, amikor minden munkafázisért a projekt résztvevői felelnek. „Hozzunk létre művészeti 
kiállítást, valóságos térben, költségek nélkül.” Bármilyen kiállítást, függetlenül a megrendelő-
től: így magunk találhatjuk ki annak részleteit, hogy mit szeretnénk és hol. A nagy szabadság 
egyszersmind nagy teher is (lehet, ha nem elég motiváltak a résztvevők), és felelősséggel is jár. 
Kiderült az is, hogy az intézményesség perifériáján, ahol mi tevékenykedtünk, éppenséggel a 
támogató háttér, a jól ismert konvenciók biztonságos keretei hiányoztak. Kompromisszumokra 
kényszerülünk mindkét esetben, ha nincs pénz, azért, ha nagy az intézményi elvárás, azért. 
Megtapasztalhattuk a független kurátori munka minden minőségét, a sötét oldalát és a szabad 
alkotás élményét is.
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A kiállítói szándék, önreflexiók

012 A „Készítsünk kiállítást két nap alatt” projekt fotódokumentációja (készítette F.K.)

A projektkiállítások koncepcióit vizsgálva érdemes megkülönböztetni két markánsan eltérő 
motivációs irányt, indítékot, mely hatására másként rajzolódik ki a kiállítás értelmezési kerete, 
belső tartalma. Itt a személyes vonatkozású reprezentációs megközelítés és a tárgyilagos, ob-
jektív kiállítói szemlélet különböző minőségeire gondolok.
Talán a szubjektivitás irányából érdemes tanulmányoznunk a problémát, ugyanis a személyes 
indíttatás mintázatát könnyebben nyomon lehet követni a kiállításokban. Ennek legszélsősége-
sebb esete, amikor a kiállító saját műveinek bemutatására vállalkozik. Az önreflektív gesztus 
ugyanúgy része lehet a koncepciónak, a kiállítási folyamatnak, mint az objektívebb, áttételes 
közvetítői forma. E kétféle aspektus a kiállító szándékára vonatkozó skála két értéke – a mi gya-
korlatunkban az önreflektív gesztusoktól a tiszta közvetítő koncepcióig sokféle változatban je-
lenik meg. A fejezetben említett példák: a közönséget bevonó táskaakció, a kurátorok portréját 
megörökítő arcképcsarnok vagy Bence bélyegútja, a kurátorok különböző önreprezentációs 
elképzeléseit világítják meg, személyes vonatkozásait tükrözik.
Az egyetemes kiállítások történetében például a 19. század második felétől külön típust kép-
viselnek a műteremkiállítások, ahol a művészek saját műveiket teszik közzé. Ez csak egy jel-
lemző típus a kiállítói szándékok skáláján, amely további megszámlálhatatlan változatot mutat 
fel: magángyűjtemények, privát lakáskiállítások, személyes emlékek tárlata, önreprezentáció a 
szó szoros értelmében (élő egyperces szobrok formájában) – a spektrum másik végéről pedig a 
történelmi, szisztematikus, didaktikus, listázó kiállítások stb. A 3. fejezet esetleírásaiban a mi 
projektjeink szimptomatikus vonásaival találkozhatunk.
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2.3. 
A kiállítás természetrajza49

Nem kacsák vagyunk egy tavon, hanem hajók a tengeren címmel jelent meg egy tanulmánykö-
tet, mely az ezredforduló tájékán alakuló független magyar művészeti helyeket próbálja egy-
begyűjteni, bemutatni.50 A bevezetőben így ír Katarina Šević szerb kurátor általános jellemzést 
az alternatív kiállításokról: „az egész egy űrrel kezdődik és végződik: az ötletek, a definíciók, 
a funkciók, a dokumentáció, a helyek, események, a kritika és megmérettetés légüres terében. 
Hogy tudnánk azt leírni, ami a semmiből jön és a semmibe vész?”51 Az alternatív, független ki-
állítások jóval változékonyabbak, mint intézményes múzeumi társaik. A mi projektjeink pedig 
még annál is illékonyabb halmazállapotúak, mint a független, de mainstream kortárs művészeti 
szcénához tartozó társaik. Mindegyikükre jellemző azonban az önszerveződő alulról építkező 
tendencia, hogy sokszor speciális, galériákon kívüli helyeken alakulnak, eltűnnek, újra megje-
lennek, s csak ritkán hagynak maguk után dokumentált nyomokat.

E fejezetben azokat az általános érvényű szabályokat, definíciókat próbáltam egy csokorba 
szedni, amelyek a művészeti kiállításokra leginkább jellemzőek. Projekt témánkhoz kapcsolód-
va a kiállítás létéhez szükséges nélkülözhetetlen feltételek összeállítására, természetének leírá-
sára, osztályozására vállalkozunk, mindezt a „Készítsünk kiállítást két nap alatt”  projektfeladat 
rendhagyó kiállításmintáival összevetve.

Mind anyagi, mind időkeret tekintetében korlátozott volt a működésünk, tulajdonképpen nem 
volt költségvetésre szánt alap, a munkára szánt időnek az SZFE kurzushét 2x6 órás terjedelmé-
be kellett beleférnie.52 Mindemellett a kiírás alapfeltétele volt, hogy a kiállításoknak valóságos 
térben kellett megvalósulniuk. Ahhoz, hogy tényleg létre tudjuk hozni kiállításainkat, meg kel-
lett bizonyosodnunk afelől, hogy megfelelünk-e a ránk szabott kritériumrendszernek.  
Általános leírásokban, definíciókban nem volt hiány, gazdag szakirodalom állt rendelkezésünk-
re a témában. Szinte minden elérhető írott forrás egyezést mutat a művészeti kiállítás meghatá-
rozása tekintetében.53 Összefoglalva:

49 A természetrajz kifejezés (lat. histora naturalis) – valamilyen dolog, ismeretanyag, vagy magatartásforma természetére, jellemző működésére, érvényessé-

gére vonatkozó általánosítható szabályosságokat, ismétlődő törvényszerűségeket foglalja össze. 

50 Kálmán Rita – Katarina Šević (szerk.): Nem kacsák vagyunk egy tavon, hanem hajók a tengeren. Független művészeti helyek Budapesten 1989-2009. 

Budapest, Impex – Kortárs Művészeti Szolgáltató. 2010.

51 Kálmán – Šević i.m. 5.

52 SZFE 2017. szeptemberi kurzushét 12 órás művészettörténet kurzusa 7 fő részvételével.

53 A Smithonian Institute állásfoglalása: Art Museums and the Public. Smithsonian Institution Office of Policy & Analysis Washington, D.C.  „Understanding 

the impact of exhibitions:

 ...An exhibition is an organized, self-conscious display. Exhibitions are usually produced with a sense of some intention, an aim that the planners wish to 

achieve. Most frequently this goal is increased awareness and appreciation of some type or aspect of art. The purpose can be as specific as the development 
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Általánosan jellemző, hogy a művészeti kiállítás olyan helyszínen jön létre, ahol a kö-
zönség találkozik a kiállítás terében elrendezett műtárgyakkal, a művek kiválasztása, 

rendezése a kurátor, a kiállítást rendező személy vagy csoport invenciója alapján törté-
nik, és az ebből felépített koncepció határozza majd meg a kiállítás tartalmát, üzenetét,  

elrendezését, a display-t. A kiállítás  „rétegzett és jelentéssel telített térbeli és vizuális rend-
szer”.54 Az időlegesség és megismételhetetlenség a kiállítás velejárója:  meghatározott 

ideig tart, általában kapcsolódik hozzá egy megnyitó és egy lezáró esemény (finissage).55 

013 Részlet David Prudhomme képregényéből, Cruising through the Louvre  (Futuropolis, Musée du Louvre,

2016, 71.), Honore Daumier: La Salon du 1857 N.1. (litográfia), Sior illusztációja Az újrarajzolás terei-ből

(Frazon, 2011)

2.4  
Kiállítás tipológia

Szempontok
E dolgozatban egy bizonyos „akarás” jelenlétét figyelhetjük meg abban a tekintetben, hogy 
kiállításainkat mindenáron be „akarjuk”, szeretnénk ágyazni egy általánosabb művészettörté-
neti kontextusba. Erre utaló törekvésünk, hogy munkánk produktumait egybevetjük a museum 
studies általános kiállítási fogalmaival, megpróbáljuk elhelyezni, meghatározni a kiállítások 
halmazának viszonyrendszerében. Épp ezért általános szempontokat kerestünk a besoroláshoz, 
tipizáláshoz. Az alábbiakban láthatóvá válik milyen sokféleképpen, változatos irányokból lehet 
megközelíteni a témát. 

of a known artist’s work over a limited period, or as general as the concept of worship as expressed in the art of a broad and complex culture...” (https://

www.si.edu/content/opanda/docs/rpts2001/01.10.artpublic.final.pdf)

54 Frazon Zsófia a múzeumi kiállítást határozza meg a fenti idézetben, ahol az elmélet, módszertan és praxis a múzeumi tudomány és kutatás keretében jelenik 

meg.  Frazon Zsófia: Kiállított kultúrák, Tranzit (http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/szotar/kiallitott-kulturak) Utolsó letöltés 2017. 12. 17.

55 „A múzeumi alkotás legfőbb jellemzője, hogy a tárgyak, szövegek, vizuális reprezentációk és rekonstrukciók egy irányba mutató, komplikált rendszere 

időleges (megnyitástól, lebontásik tart), továbbá egyedi és eseményszerű.” Frazon: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. 24.
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Cél, hatás, mód
A klasszikus muzeológiai szakirodalom didaktikus, illusztratív, propagandisztikus, azaz agita-
tív és asszociatív típusokra osztja fel a kiállításokat az elérni kívánt hatás, ill. a kiállítás célja 
alapján, 56

A bemutatás módja szerint másképp is csoportosíthatunk: megkülönböztetünk listázó, osztá-
lyozó, kronologikus, hierarchikus, szituatív, pusztán a kompozíciós hatást előnyben részesítő, 
vagy éppen a véletlenre építő, kaotikus struktúrájú kiálllításokat. Szélsőséges példát képvisel 
Tadeusz Kantor anti-kiállítása57, amely elnevezésében is ellenpont a hagyományos kiállítási 
formákkal szemben. 1963-as „Ekspozycja popularna” című anti-kiállítása például a művészeti 
kiállításhoz kapcsolódó konvenciókat állította görbe tükör elé (hasonlóképpen, ahogy koráb-
ban a dadaisták is tették). Egy krakkói dohos téglapincében, a Krzysztofory Galériában voltak 
kiállítva művei, rajzok lógtak ruhafogasokon, fotók, installációk, szobrok, festmények voltak 
kitámasztva, felfüggesztve mindenütt. A hierarchikus kiállítási display helyett egyenrangú, ho-
mogenizált kaotikus elrendezést alakított ki Kantor, ahol a művek a felismerés és megtapaszta-
lás egyedi állomásaiként működtek.

014 Tadeusz Kantor: Népszerű kiállítás, Krzysztofory Galéria, Krakkó, 1963 (készítette T. Kantor)

Az interpretációról
Az interpretáció kiemelt szerepet játszik és minden szempontot behálóz a tipizálások tekinteté-
ben (lásd a fenti szempontokat). Ma az interpretatív kiállításrendezés kiemelt többletjelentéssel 
bír, a  fókuszban a látogatói megértés,  fogadtatás, és mindenekelőtt a látogató élmény áll.58 Az 
interpretatív kiállítás (minden kiállítás) sikerességének mércéje – a szimpla, egyszerű üzenettől 
a látványorientált interaktív élményekben összegződő tapasztalatokig – a közönség reakció-

56 Kárpáti Andrea – Vásárhelyi Tamás: Kiállítási kommunikáció. Tudomány – kiállítás – kommunikáció. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013. 

8.

57 Tadeusz Kantor anti-kiállításokkal foglalkozó periódusa az Ekspozycja popularnával kezdődött (Népszerű kiállítás, Krzysztofory Galéria, Krakkó, 1963) 

és a Wsztystko wisi na w³osku (Minden egy hajszálon függ, Foksal Galéria, Varsó, 1973) című kiállításig tart. (https://artmuseum.pl/en/archiwum/ar-

chiwum-eustachego-kossakowskiego/3?read=all)

58 Kárpáti – Vásárhelyi i.m. 1.
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jában keresendő. A múzeumi kiállítások a közönség elismerését (néha elbűvölését) különféle 
módszerekkel próbálják elérni. A látogatóbarát múzeumi forma gyakran használ hatásos eszkö-
zöket (megvilágítás, multimédiás lehetőségek, giftshop), vonzó eseményekkel, programokkal 
dúsítja az adott kiállítás élményanyagát. Ez a hangsúlyosan profitorientált közönségcsalogató 
módszer a kisebb művészeti galériák világában sem ismeretlen, de az intézményi háttér bizto-
sította anyagi feltételektől függ ki, milyen módon használja. A jól bevált openingek és finis-
sage-ok mellett változatos események, figyelemfelkeltő akciók rendelhetők a kiállításokhoz. 
Hiszen a közönség az első! A kiállított anyag nekik szól. A lényeg, hogy ezt hogyan tálaljuk, 
interpretáljuk. Amint látjuk, a profitorientáltság is egy szempont csak a sok közül. 
Tehát az interpretáció kérdését megközelíthetjük az intézményi profil szemszögéből, azonban 
vizsgálhatjuk a kurátor közlési szándéka felől is. Sikerül-e átadnia az üzenetet? Körülbelül 
20 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Galéria munkatársainak egységes álláspontja még az volt, 
hogy nem kellenek információk a falra, a közönség jöjjön úgy, hogy készüljön fel előtte! („Ne-
künk meg van a saját koncepciónk, egyáltalán nem érdekel, hogy értik-e...készüljenek fel!”)59 
Ez az elitista diszkriminatív szemlélet szerencsére azóta sokat változott, ma már többségében 
informatív tájékoztatást kap a látogató és a nemzetközi múzeumi divathullám hatására oktatás- 
és élményalapú programok egészítik ki a tárlatokat.

015 Sior illusztációi Az újrarajzolás terei-ből (Frazon, 2011), középen fotóillusztráció (készítette F.K.)

Az interpretáció, a rendező szándéka, hogy a műtárgyakhoz rendelt koncepciót hogyan köz-
vetíti, nagyjából úgy találkozik a közönség befogadási folyamatával, ahogy a néző egyenként a 
műtárgyakkal. „Mit akart mondani a művész?” – A kurátornak még több lehetősége van elma-
gyarázni, hogy milyen értelmezést hozott létre alkotásában, milyen logikával kapcsolta össze a 
műveket. Ettől függetlenül a kiállítás sokféle gondolatot és érzést kelthet a látogatóban, s ezek 
némelyike éppen ellentétes azzal, ami a rendezők eredeti szándéka volt. Az informatív szándék, 

59 Ez az állítás az MNG 1945 utáni gyűjteményének kurátorával készített interjú része volt. Saját kézirat.
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az alapos tájékoztatás hozzásegíthet ahhoz, hogy a közvetített koncepció, a feladó (a kurátor) 
üzenete azonos vagy legalább hasonló legyen a befogadó értelmezéséhez. 

További szempontok, ellentétpárok: 
Virtuális-valóságos
Újabb kategóriát képeznek a virtuális és valóságos térben megvalósuló kiállítások – az online 
galériáktól a „mindent a szemnek, semmit a kéznek”, látvány alapú, vagy a különböző érzék-
szervekkel is megtapasztalható (tapintható) tárlatokig (pl. Láthatatlan kiállítás).

Egy-sok
Beszélhetünk kiállítástípusokról az alapján is, hogy egy művészt (solo show) vagy sok művészt 
(csoportos) mutatnak be, ugyanígy a műtárgyakkal kapcsolatban is érvényesülhetnek mennyi-
ségi, terjedelmi szempontok. Akár egyetlenegy művet kiállító tárlattól (exponátum), a komplex, 
sok műtárgyra építő kiállításig.
Művészek és alkotásaik viszonyrendszerében megkülönböztetünk alkotói szakaszok bemuta-
tására vállalkozó, visszatekintő (retrospektív),  emlék- (hommage), kamara, vagy életmű kiál-
lításokat.

Hely, helyszín, tér, környezet
A kiállító hely típusa, az intézményi jelleg, a köz- és magánszektor megjelenése szerint lehet-
nek múzeumok, galériák (kortárs, kereskedelmi, privát, nonprofit, alternatív), galériákon kívüli 
speciális helyek, továbbá laborok, műtermek, kabinetek, szalonok, szekrények, műgyűjtemé-
nyek..stb.
A térhasználat különböző aspektusait vizsgálhatjuk a privát és nyilvános szféra közt húzódó 
skálán. Átgondolandó szempontpárok például a családi és társadalmi, a kulturális és a haszo-
nalapú, vagy a pihenés és a munka terei. De a kicsi és nagy tér is lehet osztályozó szempont. 
Gondoljunk a legkisebbre pl. egy kukucskálódobozra, vagy a kamarakiállítás kifejezésből adó-
dó kiállítási méretre, esetleg a legnagyobbra pl. egy monumentális land art projekt térhatására.
Léteznek például olyan esetleges és egyben speciális helyek, amelyek csoportjába tartoznak 
azok az állandóan változó nyilvános, de nem közösségi terek, ahol – akarva, akaratlanul – éle-
tünk egyre nagyobb részét töltjük (autó, munkahely, bevásárlóközpont, telefon stb.), vagy egy 
másik csoportba az infrastruktúra rejtett terei, például épített környezetünkben pl. az útjelző-
táblák, vagy akár egy kávézó wc-je, vagy a csupán látható, de fizikailag nem létező absztrakt 
ill. virtuális terek. 
Érdemes megfigyelnünk a tér és műtárgyak kapcsolatában a hely specifikusságára vonatkozó 
jellemzőket. A site-specific art kétféle tendenciája (a land art-hoz hasonlóképpen) a helyszín-
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hez asszimiláló, idomuló, illetve a helyszínbe beavatkozó, ütköztető alkotói és kiállítói attitűd.60 
A hely, esetünkben a kiállítási helyszín megválasztásánál a genius loci szempontja is mérvadó. 
Lásd az 1. fejezet lépcsőházi kiállítás példáját, amikor a filmes szakma híres portréit helyette-
sítettük be a résztvevők rekonstruált arcképeivel – a lépcsőház volt az a kiemelt jelentőségű 
„szent” kiállító tér, ahol a genius loci működésbe lépett. Amint átkerültek a képek egy másik 
falra, tartalmilag légüres térben kezdtek el lebegni.

Változás-statikusság 
Mobilitási kategóriák szerint is csoportosíthatunk: stabil,  állandó, extrém, nehezen elérhető, 
véletlenszerűen fellelhető, vagy a mozgó, utazó, vándorkiállításokra. Például ez utóbbi kettő 
típus között a kiállítótérben van nagy különbség, míg az egyiknél a kiállítási anyag az utaz-
tatására kiválasztott eszközben tekinthető meg (buszok, hajók, lakókocsik), addig a másiknál 
vándoroltatják az anyagot egyik helyről a másikra, múzeumról múzeumra.  
Változás-statikusság szempontjából vizsgálva pl. ahogy fent láttuk vannak mozgó tárlatok, de 
egy kiállításon belül is alakulhatnak, mozoghatnak, változhatnak a műtárgyak. Egy példa, ami-
kor művészi koncepcióként jelenik meg a reprezentációban a változtatás igénye: Kjell Varvin 
norvég szobrász az oslói Kunstnernes Hus-ben egy hónapig jelen volt a kiállításán, minden nap 
alakított szobrain, kiegészítette és átrendezte a tárlatot.61 Olykor a kurátor, vagy a művész szán-
déka, hogy a közönséget bevonja a kiállítások átformálásába. Ilyen pl. Rasheed Araeen Zero 
to Infinity konstrukciós projektje, ahol a látogatók építhették, alakíthatták a kiállított művet.62 
Az utóbbi esetekben a változás, változtatás gesztusa az alkotói folyamat, egyben a művészeti 
produktum meghatározó motívumává alakul.

Idő
A kiállítás és a műtárgyak idejét, a múlékonyság – állandóság skáláján meghatározott helyét 
is érdekes megfigyelni. Gondoljunk a tibeti mandalákra, a performance-ok efemer jelenségére, 
Ervin Wurm „Egyperces szobraira”, esetleg az örökléttel dacoló piramisok kiállítási objektu-
maira.

Láthatjuk, hogy nagyon sokféle szempontból tipizálhatók a kiállítások (2,2 fejezetben szó volt a 
kurátori szándék szerinti skála gazdag mintázatáról is). Talán azt is állíthatjuk, hogy bármennyi, 
akár szubjektív szempontot is lehetne kreálni, mindig akadnak tipizálásra alkalmas példák. 

60 Rezsonya Katalin: Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában. DLA értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar Képzőmű-

vészeti Mesteriskola, 2007. 36.

61 http://www.kunstnerneshus.no/kjell-varvin-pressebilder/

62 https://www.gettyimages.no/event/preview-of-art-installation-by-artist-rasheed-araeen-51379254#visitor-interacts-with-the-minimalist-interactive-instal-

lation-in-picture-id51381608
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A projektfeladatra koncentrálva, a ránk szabott redukált cselekvési környezetben, amelyben 
meg kellett valósítanunk saját kiállításainkat, mi is elkezdtünk különböző szempontokkal, fel-
tételekkel foglalkozni. Miközben hitelesíteni akartuk saját ötleteink kiállításként való érvényes-
ségét, felismertük, hogy nagyon színes a skála, nagyon sok különleges alternatív kiállítás léte-
zik és létezett az elmúlt évszázadtól napjainkig. Azt is megtapasztaltuk, hogy a mi példáink is 
beleillenek a skálába: új, friss ötletek születtek, melyeket érdemes megvalósítanunk. 
Számtalan kérdés fogalmazódott meg bennünk: tekinthető-e például egy művészeti alkotásokat 
bemutató számozott kiadvány, vagy egy művész vázlatfüzete valamilyen formában kiállítás-
nak? Vagy a már említett bélyeggyűjtemény az SZFE büfé asztalán? Esetleg egy szekrényajtó 
emlékei egy nyolcszemélyes közönség részére kiállítva? 
És egyáltalán, amit mi csinálunk, az kiállítás?

2.5 
A „Két napos kiállításokhoz” kapcsolódó szempontjaink

Gyakorlatias szempontok vezérelték a csoportok munkáját: 
– Könnyen beszerezhető és megvalósítható anyagokban, művekben kellett gondolkodni.
– A helyszín hozzáférhetősége meghatározó volt! Nem volt sem idő, sem pénz akár egy kis 
kávézót is igénybe venni.
– Az ötletekben a reprezentáció hatásfaktora kiemelt szempont volt. A projektrésztvevőket a 
bemutatás mellett motiválta a megmutatkozás önreprezentációs gesztusa (lásd 2.2 fejezetben).
– A feltételek tehát sok rugalmasságot követeltek, ötleteikkel ehhez alkalmazkodtak a résztve-
vők. Talán épp ezért játszott a kreativitás nagy szerepet a munkában.
– Folyamatorientált projekttípus mintájára dolgoztunk. A létrehozott terméket (a kiállításokat) 
sokszor engedtük saját ritmusukban tovább alakulni (pl. hamarabb bezártuk, mert nem volt 
több érdeklődő, vagy időközben még kerültek újabb alkotások kiállításra, még nem zárult le a 
projekt – van közöttük olyan is, amelyik még mindig látható az SZFE Szentkirályi Büfé Galé-
riában).

Leegyszerűsítve a fenti terjedelmes és bonyolult szemponthalmazt, célzottan a mit? hogyan?, 
hol és kinek? kérdések köré szerveztük válaszainkat a művészeti kiállítás alapfogalmai (mű-
tárgy, helyszín, koncepció, display, közönség) alapján.
Ahhoz, hogy kitaláljuk, mi legyen a kiállítandó mű vagy műtárgycsoport, tudnunk kellett, hogy 
miből válogathatunk. Nem volt gyűjtemény, ajánlott műtárgyak. Bőven voltak viszont korláta-
ink: időlimit 2 nap, költségkeret nulla, 3D-s megvalósítás. 
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2.5.1 
Mit? Bélyeg, arckép, fotó – kiállítási műtárgyak

– Bence63 saját, gyermekkora óta összegyűjtött bélyegeit mutatta be az 5. emeleti erkélyen, egy 
asztalon. A kiállítás a rendező személyes részvételével zajlott. A bélyegek történetéről ő mesélt 
az érdeklődőknek, jelenlétével egy félnapos performansszá alakult a kiállítási esemény.
– A táskatartalmak fotói a helyszínen készültek, az egyetem kis galériájának emeletén meg-
forduló hallgatók, tanárok táskáinak tartalma lett egy semleges felületen lefotózva, majd a ren-
dezők kinagyíttatták és kihelyezték a képeket a falra.
– Az arcképgyár kurátorai ugyancsak a helyi közösséget szólították tettre, diákokat, barátokat 
kértek fel, hogy rajzolják le őket, készítsenek arcképet róluk. Az elkészült műveket az erkély 
felé fordítva a galéria ablakaira ragasztották fel.

A műtárgyak javarészt saját kézzel készült alkotások. Bence bélyegei, mint emléktárgyak kü-
lön kategóriát képviselnek. Beszélhetünk-e a fent bemutatott művekről mint műalkotások? Mit 
reprezentálnak a kiállítások? Egy fotóesztéta barátom szerint minden, amit kiállítunk, műtárgy-
gyá válik. Érdekes megvizsgálnunk azt a szempontot, hogy a szóban forgó három minikiállítás 
művei milyen minőségben jelennek meg  a kiállításon. 

2.5.2 
Hogyan? A koncepciókról. 
Műtárgyak – műalkotások

A kiállítás magában hordozza a műalkotássá válás lehetőségét (lásd ready made tárgyak, 
Duchamp Forrás című munkája 1917-ből). A létrehozó, alkotó szándékának tekintetében Arthur 
C. Danto műalkotás definíciója kimondottan érdekes számunkra Bárány Tibor interpretációjá-
ban: „Ha egy dolog az oksági története miatt lesz az, ami, azaz ha a műalkotások esetében (pél-
dául) az alkotó művészi kifejezési szándéka teszi a tárgyat műalkotássá, akkor J. művész igenis 
műalkotást hozott létre. Hiába tiltakozik, hogy õ csak annyit akart kifejezni, hogy nem akar 
semmit művészileg kifejezni, ez is művészi kifejezési szándék, és a művészi kifejezési szándékkal 
létrehozott tárgyak műalkotások.”64

A kifejezési szándék tekintetében Bence így ír a projektről: „Kicsit rendbe kellett szedni a 
bemutatóra, így még előrébb került a már elfeledett könyv...Kicsit szorongtam tőle, mert ez 

63 Bence nevét azért emelem ki többször, mert a kiállításának címében megnevezte magát. Mindemellett engedélyt is kértem tőle. A többi projektnél a szerzők 

személyiségjogait tiszteletben tartva nem jelelölöm a kiállításokat nevekkel. 

64 Bárány Tibor: Műalkotások és puszta dolgok. Artur C. Danto és az analitikus művészetfilozófia. Kellék, 27-28. 207.
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mégiscsak egy teljesen személyes dolog, de miután mindenki nagyon lelkesen fogadta, sokkal 
szívesebben mutogattam tovább...A bélyegekhez fűződő viszonyom nem nagyon értékelődött át, 
inkább lett valami olyan érzésem, hogy ez most vált valami többé, mint eddig. Odaadtam nekik, 
hogy ők lapozzanak, de azért figyeltem, hogy semmi se történjen az érzékeny lapokkal. Szívesen 
beszéltem róla, de csak ha kérték. Ha nem, akkor nem szóltam.”65 A bélyegek a személyes tör-
ténet részeivé váltak, melyek Bencét reprezentálták. A kiállító és a kiállított mű kapcsolatának 
érzékeny egymásra hangolódásának lehettünk tanúi. „A reprezentáció relatív. Bármely kép bár-
mely tárgyat reprezentálhat.”66

016 A „Készítsünk kiállítást két nap alatt” projektből Bence Bélyegútja (készítette F.K.)

A  műalkotás tehát olyan reprezentáció, amely kifejez valamit a tartalmáról. A táskaprojekt 
résztvevői a következőképpen foglalták össze az eredményt: „koncepcióra épült, amely által 
többletjelentést nyert, a képek megkomponáltak, ugyanaz a beállítás. A képek egymáshoz képest 
is értelmezhetők, megmutatják, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Végtelen sorozat készít-
hető belőle, az s jelentéstartalommal bír, ha valakinek nincs táskája, akkor csak az üres asztal 
marad.”67

Másik oldalról pedig az is gyakori, amikor a műtárgynak a kiállított térben utólag alakul át a 
minősége a későbbi interpretációk hatására.  „Műalkotás (az) amelyet a művészeti világ befo-
lyásos tagjai intézményes döntés keretében műalkotásnak nyilvánítanak. A műalkotások és a 
puszta dolgok közötti különbség nem ontológiai, hanem konvencionális különbség: egy tárgy 
bizonyos intézményes kontextusokban műalkotás, más intézményes kontextusokban puszta do-
log.”68 Gondoljunk csak egy ókori használati tárgyra, pl. egy azték kerámiára, vagy etruszk 
fogadalmi szobrocskára. Ha elölről, ha hátulról vizsgáljuk, a kiállítás az a tégely, amelyben a 
művész, ill. kiállító szándéka szerint vagy a kiállítás, vagy az utólagos újraértékelések hatására 
tárgyak, eszközök, művek, képek átalakulnak, új jelentést kapnak.  

65 Idézet Bence közlése alapján.

66 Nelson Goodmann: Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól. in: Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Budapest, Typotex, 2003. 70.

67 A résztvevők közlése alapján. (Táskaprojekt)

68 Bárány i.m. 213.
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Az Arcképgyár szerzőit megkérdeztem, hogy szerintük lehet-e műalkotásnak tekinteni a kiál-
lított rajzokat. Ha igen, akkor miért? Egyikük úgy nyilatkozott az ablakra szegezett portrékról, 
hogy „hogy majd a befogadók eldöntik, hogy műalkotásról van-e szó. Akár még kreatív ab-
lak-dekorációnak is tűnhet egy, a teraszon dohányzó ember számára, aki csak rápillant. Egyéb-
ként meg abban az értelmében mindenképp műalkotás, hogy ténylegesen önkifejezés történik, 
ténylegesen személyekhez kötődik: Alinához, hozzám és a rajzolókhoz. És nekem személyesen 
nagyon tetszik, hogy lényegében ebben az installációban valóban különböző szemszögek és 
látásmódok találkoznak, amik, mint egy kirakós, összeállnak egy átfogó képpé... amikor bele-
fogtunk Alinával, az mozgatott – a nagyon szórakoztató helyzeteken túl –, hogy megfigyelhettem 
azt, hogyan látnak engem, és ez hogy manifesztálódik egy rajzon... az egész összekapcsolása, 
hogy még egymást is lerajzoltuk, talán a legfontosabb az egészben, egyben a saját látásmódunk 
is ott tetten érhető (ezek a képek egyébként központi helyen vannak a két ablakon).”69

Mindhárom interjúban a művek lényegi minőségére rákérdezve elénk tárulnak a folyamat in-
terpretációs rétegei.  Megláthatjuk az egyedi kiállítások ötleteinek forrásait, személyes vonat-
kozásokat, a koncepciók ívét. Kiállítás ugyanis akkor jön létre, „ha a rendezők létrehozzák a 
jelentések és kontextusok nyilvánosan is bemutatható olvasatát.”70

017 A „Készítsünk kiállítást két nap alatt”, Táskaprojekt (készítette F.K.)

69 A résztvevők közlése alapján. (Arcképgyár)

70 Frazon: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. 25.
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2.5.3 
Hol? Helyszín, a bemutatás formája, típusa, display

Különleges, extrém szokatlan helyszíneket sorol fel Kárpáti Andrea átfogó múzeumi kommuni-
kációval foglalkozó tanulmányában. „A kiállítás helyszínének még csak nyilvánosnak sem kell 
lennie. Lehet kiállítás korlátozottan nyilvános, mint az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának 
kiállításai, vagy teljesen zárt, mint a magángyűjteményeké. Lehet, hogy a helyiség kiállításnak 
készült (vagy kiállítási célra alakították át, mint oly sok használaton kívül került középületet), 
és lehet, hogy nem, de most mégis kiállítás készül benne. Ezeknek a szempontoknak megvannak 
a maguk következményei a kiállítás-tervezésre, rendezésre nézve.”71 Erre példák magyarországi 
viszonylatban az utcakiállítások, a nagyvárosi régészet, vagy az etnomobil 2.0 mozgómúzeuma 
a Néprajzi Múzeum szervezésében.72

A jól ismert múzeum-galéria skálát bővítve a galériákon kívüli kiállítási terekkel, megszámlál-
hatatlan térbeli elrendezést, helyszínt találunk. 
A mi projektjeink általában a galériákon kívüli kiállítói világba, a Non-Gallery Exhibition Spa-
ces kategóriába tartoznak: kávézók, boltok, privát terek, otthonok, vitrinek bárhol, nyilvános 
terek (pl. könyvtár), közterek, utcák, és sorolhatnánk.73

A DISPLAY az, ahogy a tárgyak, szövegek, vizuális reprezentációk és rekonstrukciók összeáll-
nak, rendeződnek a kiállítás terében. „A jelentések a display során állnak elő a különféle tech-
nikai és elméleti megfontolások alkalmazásával.”74 A helyszín és a display a közvetítő csatorna.
Az itt bemutatott kiállítások azonban a kísérleteket befogadó intézet szárnyai alatt jöttek létre, 
kihasználva a lehetőséget, hogy az egyetem épületében bárhol kiállíthatnak, szem előtt tartva, 
hogy egy mini galéria is rendelkezésükre áll. A hallgatók kreatív módon megtalálták az opti-
mális térrészeket és benépesítették alkotásaikkal a Szentkirályi utca 5. emeletén elhelyezkedő 
„Büfé Galériát”.

A következő nagy fejezet esettanulmányaiban extrém helyszíneket, és helyspecifikus műveket 
kiállításokat mutatunk be.

71 Kárpáti – Vásárhelyi i.m. 122.

72 Kárpáti – Vásárhelyi i.m. 56.

73 https://melbourneartcritic.com/2010/07/03/types-of-art-galleries/

74 Frazon: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. 22.

Furi K doki.indd   47 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 48

2.5.4 
Kinek? Nyilvánosság, közönség

„A láthatóvá válás és hozzáférhetővé tétel a múzeum és nyilvánosság találkozási pontján jön 
létre.” – írja Frazon Zsófia Az újrarajzolás tereiről szóló könyvében.75

 Mi szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a nyilvánosság, és ezáltal a fogadtatás?  Önmagába 
záruló kiállítás nincsen, vagyis nem tudunk róla. Erre jó példa Deák Dénes műgyűjtő befala-
zott képgalériája76, vagy Vivian Maier hozzávetőleg 100 ezer fotónegatívja egy garázsban. Az 
utóbbinál ugyan nem kiállításról van szó, inkább a műalkotások lappangásának ténye forog 
fenn, mégis izgalmas belegondolni a kiállíthatóság lehetőségébe a fotók utólagos felfedezé-
sének ismeretében. Feltételezem, sok műgyűjtő él zárt falak között értékes képei bűvöletében. 
A művekről szóló kommunikáció, a képek, alkotások közvetítése ezekben az esetekben nem 
jön létre. Vagy mégis? Zárt ajtók mögött kiváltságos helyzetben lévő szemek megtekinthetik a 
rejtett kincseket, ahogy régen is bepillantást nyerhettek a főúri galériákba, műgyűjteményekbe, 
wunderkammerekbe.  Tehát néhány érdeklődő szempár elég lenne a kiállítások nyilvánosságra 
vonatkozó feltételének kielégítésére? Döntsük el. 

Az intézményesség szerepéről
Bár a mi projektünk alternatív, alulról szerveződő minikiállításainál elsőre nem jutott eszünk-
be ennek jelentősége, az intézményesség is szerepet játszik a nyilvánosság alakulásában. A 
Georgtown Egyetem Visual Arts tanszéke összeállított egy definíció– és idézetgyűjteményt az 
intézményesség szerepéről a művészvilágban. Az idézett töredékből tisztán érzékelhetjük, hogy 
milyen tényszerűen kommunikálja az egyetem az artworld intézményességhez kapcsolódó vi-
szonyrendszerét, attól való függését: „Az egyetlen lehetőségét annak, hogy ma bármit művé-
szetként ismerjünk fel, a művészetvilág kapcsolatrendszere biztosítja… A műalkotás minden 
esetben egy intézményi kontextusban, a művészetvilág valamiféle csatornáján keresztül jelenhet 
csak meg (ilyenek a galériák, a múzeumok, az alternatív művészeti helyszínek, biennálék, kis 
és nagy kurátori kiállítások és a katalógusok)... A Művészetvilág valójában művészeti világok 
egész sora, network, melynek tagjai, ugyan eltérő mértékben, de mind tisztában vannak ezzel a 
mikro-világokból és közösségek láncolatából álló hálózattal.”77

75 Frazon: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei. 23.

76  Mravik László szóbeli közlése alapján.

77 Martin Irvine: The institutional Theory of Art and the Artworld. Georgtown Egyetem. Washington, USA, 2013 (https://faculty.georgetown.edu/irvinem/

visualarts/Institutional-theory-artworld.html)

 „The artworld network is the ground of possibility for anything to appear as art for us today.”

 „The art work is always presented in institutional context, an art world „container” (galleries, museums, alternative art spaces, biennials, large and small 

curated exhibitions, catalogues)… The Artworld is really an aggregation of art worlds, a network emerging from many smaller micro-worlds, subcommu-

nities, all with greater or lesser knowledge of the entire network.”
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Arról sokat hallottunk már, hogy az intézményes forma milyen szövevényes lehet, a mainst-
ream szcénák, a szakértői csoportok mit és hogy határoznak meg. Talán ettől egy kicsit távol 
is akartunk maradni, ennek ellenpontjaként akartunk megfogalmazni és létrehozni saját, füg-
getlen és szabad kiállításkonstrukcióinkat. Rá kellett azonban jönnünk, hogy nem maradhatunk 
ki a rendszerből. Nem működhet függetlenül olyan művészeti reprezentációs forma (kiállítás), 
amelynek határozott definíciója van és relációban áll az azonos kategóriában lévő más művé-
szeti formákkal. 
Milyen szempontok alapján használtuk mi az intézményi hálót? A nyilvánosság, megmérette-
tés, reputáció, elismerés összes minőségét átélték a projektben résztvevők. Ámbár nem a kor-
társ művészeti mainstreamre építő intézményi hálót használták fel, de a közvetlen környezetük 
(SZFE), az egyetemi intézet megtartó ereje, potenciális kiállítótere, a kiállítást létrehozók kap-
csolati és szociális hálója, ami számukra a nélkülözhetetlen támogató közeget jelentette, amely 
egy mikrokozmikus intézményi rendszer formájában nyilvánult meg.
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3. 
ART EXHIBITION WHEREVER PROJEKT

Esetleírások

Színes birodalom
Ebben a fejezetben olyan heterogén, független kiállítói színterekbe, önszerveződő kreatív kez-
deményezésekbe pillanthatunk be, amelyek többnyire láthatatlanok maradnak a művészettörté-
netet alakító diskurzusok számára. Saját eszközeinkkel azonban arra törekedtünk, hogy ezeket 
a múlékony kiállítási produktumokat valamilyen formában mégis bekapcsoljuk a kortárs művé-
szeti szcénába. Ezért próbálkoztunk online közösségi felületen is megjelenni és e DLA dolgozat 
is jó alkalomnak bizonyult, hogy dokumentálhassuk az eseményeket. Történeteink, illetve az 
esetleírások egy közös nagy projekt égisze alatt, különböző helyszíneken létrejövő kiállításo-
kat, és az azt megelőző munkafolyamatokat mutatják be.

Az Art Exhibition Wherever projekt a legnagyobb ívű kezdeményezés az általam koordinált 
kiállításprojektek között: összesen 50 fő közreműködésével 26 kiállítás készült el.
Az esetleírásokban a létrehozott anyag lenyűgöző gazdagságát, a különböző kiállítási formák 
változatos tárházát szeretném szemléltetni.
A projektben, a kiállítások megvalósításához az alábbi kiírás szerint határoztuk meg a szabá-
lyokat, feltételeket:

018 Art Exhibition Wherever projekt, felhívás (készítette F.K.)
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Az előző két projekthez képest sokkal több idő állt rendelkezésünkre, (körülbelül 7-8 hónap), 
ez nagyobb mozgáslehetőséget biztosított a helyszínek megválasztásában, így a kiállítási ötle-
tek szabadabban szárnyalhattak, több idő volt a műtárgyak és koncepció összehangolására és 
a display megtervezésére is. A költségek minimalizálása azonban itt is korlátozó tényezőként 
hatott. Ettől függően, avagy függetlenül jól látható lesz, hogy a feladat kiváltotta lelkesedés 
és kreatív lendület anyagi feltételek hiányában is mire képes! Legszebb példái a kiállításokat 
hirdető meghívók, flyerek, plakátok tervei,  melyek az esetleírások illusztrációiként szolgálnak, 
vagy megtalálhatók a feltüntetett linkekben.
Az eseményeknek a facebook azonos elnevezésű oldalán (https://www.facebook.com/Art-Ex-
hibition-Wherever-183955262063427/), a közösségi média segítségével próbáltunk nyilvános-
ságot teremteni.

Az esetleírásokról
Az esetleírások sorba rendezésében a kiállítások terjedelmének szempontja vezérelt: a legki-
sebbtől  jutunk majd el a legmonumentálisabb, komplexebb típus felé, azokat a projekteket is 
beépítve a történetek közé, amelyek nem készültek el teljesen, de kiemelkedően invenciózus 
értékük miatt nagyszerű példáknak számítanak. Az előző fejezetekben felsorolt kiállítási szem-
pontok az esetekhez kapcsolva újra megjelennek, kiemelve azok speciális, szokatlan minő-
ségeit. Abban az esetben asszociatív címet is rendeltem az eredeti elnevezések mellé, amikor 
szükségét éreztem más jellemző típusokkal megvilágítani azokat. 
A szövegekben, a bemutatott történetekben a projekt résztvevőit nem nevezem meg, ahol szük-
séges, ott monogramokat használok. Tudatosan figyeltem arra, hogy a szerző - kurátor - rendező 
elnevezéseket vegyesen használjam a projekteknél, néhol törekedve arra is, hogy a megnevezé-
sekhez fűződő árnyalt jelentés hűen jellemezze a résztvevő kiállítói karakterét.
Az interjúk és levelezések forrásanyagát szabadon használom, idézetek formájában és narratív 
módon is. Mindegyik projektnek aktív gondozója voltam, tehát a résztvevőkkel kapcsolatban 
álltam, figyelemmel kísértem a folyamatokat. Ezért a narratív részek a saját meglátásaimra, 
tapasztalatomra épülnek. A projekt résztvevői szóbeli beleegyezésüket adták, hogy dolgoza-
tomban munkájukat bemutathassam.

Az Art Exhibition Wherever projekt csoportdinamikájáról
A munkafolyamatban voltak olyan csomópontok, amikor közösen, az egész osztállyal együtt 
dolgoztunk: felkészülés, elméleti előadások, részfolyamatok prezentációja, majd a megvalósult 
produktum bemutatása, illetve megtapasztalása, végül visszatekintő beszélgetés. Ezek mellett 
természetesen az egyéni munkának is nagy szerepe volt a folyamatban: az ötletelés, előkészítés 
és kivitelezés, majd a létrehozás fázisait önálló, külön csoportokban, vagy egyénileg valósítot-
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ták meg a diákok. (A projektmódszer általános jellemzőit a következő, 4. fejezetben foglalom 
össze.)

A demokratikus kooperatív szemlélet azt kívánta, hogy mindenki a csoport dinamikája, közös 
konszenzusa alapján döntsön a projektbe fektetett munka mennyiségéről, minőségéről és ne-
hézségéről. Mindenki másképp szabta meg a saját maga által felállított határokat, figyelembe 
véve  a csoportban együtt dolgozók elvárásait, feltételeit is. Ha valamely diákot más feladatok 
is terheltek, egyértelmű toleráns és empatikus csoportválasszal reagáltak társai. Ez a szempont 
tehát meghatározta a projektekbe fektetett idő és munka mennyiségét. Ilyen minőségben is 
létrejött tehát egy skála, mely a projektek az elviselhető könnyedségtől a megvalósíthatatlan 
komplex nehézségi fokozatig terjedtek.
Koordinátori tevékenységem felől megközelítve: nagy energiát és koncentrációt követelt egyen-
ként követni és támogatni a csoportokat. Másrészről fantasztikus élmény volt megtapasztalni 
azt a kreatív alkotói lendületet és ötletáradatot, amely a projekt során a hallgatókból kikívánko-
zott. Ez engem is inspirált, alkotói energiával töltött fel.

A kiállítások közös jellemzője, az önreprezentáció
Az önreprezentáció szándéka szinte mindegyik projektmunkában felfedezhető valahol – ha nem 
is tudatosan, mint pl. a liftkiállításnál, de nagyon sok helyen projektív, rejtett személyes tartal-
mak formájában bukkannak elő – lásd a megnemértettművész több csavaros üzenetét, vagy a 
versek a szobában kiállítás meghatóan intim történetét. Az önreprezentációs megoldások nagy-
számú megjelenésének oka leginkább a feladat kiírásából következik: művészeti kiállítás, mint 
a megmutatkozásra és műalkotások bemutatására való esemény, a csoportban működő bizalmi 
kapcsolat, valamint a hely szelleme (művészeti egyetem, SZFE) is saját művészi problémafel-
vetések bemutatására sarkallta a diákokat. Mindemellett a projektmódszer, mint önmegvalósító 
és problémamegoldásra ösztönző oktatási forma is hozzájárult a kiállítások szubjektív önkife-
jező tartalmához (Lásd 2. fejezetben, a kiállítási reprezentáció témakört.)
Vegyük tehát sorra az ART EXHIBITION WHEREVER történeteit, a személyes indíttatások 
különböző mintázatát, az esetleírásokat, a kicsitől a nagy felé, a személyestől a nyilvános irá-
nyába haladva.
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3.1. 
Esetleírások, beszámolók

3.1.1 
Csodakamra, avagy a ruhásszekrény

 „Minden, ami kiállítható: művészet. – KÉPÖRVÉNY”

019 Képörvény, művek a ruhásszekrényen, térkép  képjegyzék (Készítette S.A.), jobboldalon részlet Andrea

Domenico, Csodakabinet festményéből (1690)

A szerző több beszédes címmel is ellátta tárlatát, itt olvasható a második alcím. „A magas és 
tömegművészet találkozása egy szekrény ajtaján”. Úgy vélem, mindegyik cím egy koncep-
ció-töredék is.
A legkisebb kiállító felület a projektben egy ruhásszekrény ajtaja volt, mely a művészettörténet 
egyik legősibb kiállítástípusához csatolható: a főúri műgyűjtemények wunderkammer-jeihez.
Személyes emlékek, saját alkotások, mini kollázs-kiállítás személyes térben. A szerző címadása 
egy olyan dilemmára irányítja figyelmünket, amelyről az előző fejezetekben már tárgyaltunk, 
de érdemes újra elővenni, már csak azért is, mert ebben a kiállítási környezetben újrakontextu-
alizálódik az állítás. 
„Minden, ami kiállítható: művészet.” Más oldalról megközelítve a kérdést, Boris Groys úgy 
fogalmaz, hogy egy műalkotás elrejtése egyszerűen annyit tesz, mint létrejöttének ellehetetle-
nítése. A kiállításon nem látható, rejtett műalkotások akkor is léteznek valahol, ha nincsenek 
megmutatva? Például egy raktárban, vagy a nyilvánosság szeme elől elrejtve, arra várva, hogy 
később kiállítják őket.78

A projekt szerzője definiálta tehát műtárgyait, a kérdés hogy a ruhásszekrényen bemutatott ké-
pek hogy válnak érvényes kiállítássá?
„A lakáskiállítás anyaga talált és készített fotókból, képeslapokból (kb 150 db. összesen), tár-
gyakból és matricákból áll. Különböző országok múzeumaiból vagy utcáiról gyűjtött tárgyak, 

78 Boris Groys: Művészet és pénz. A szem, 2016. 03. 06. (http://aszem.info/2016/03/boris-groys-muveszet-es-penz) Utolsó letöltés 2018. 03. 24.
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kanonizált és kevésbé ismert kortárs, illetve képzőművészeten kívüli emberek munkái. A kiállí-
tott anyagok nagy részét egy 2x2 m-es fekete felületre ragasztanám (ruhásszekrényem ajtajára), 
amihez mellékelnék elrendezési tájékoztatót, címekkel együtt. Ezen felül,  4db saját fotogramot 
állítanék ki, (ami a személyes szorongás-megoldás tematikára épül, pozitív-negatív techniká-
val), illetve egy installáció, ami a mikro-makrokozmosz, természet-művészet kapcsolatát illuszt-
rálná (egy átvilágított, félig teli vizespohár alá „alátétként” az univerzum képét raknám). Ezen 
felül készítettem egy 16 darabos ff fotósorozatot a lomtalanításról, lehet, azt is felhasználnám, 
ha kevés lenne ez az anyag. :)”

020 Képörvény, művek a ruhásszekrényen kiállítás facebook megjelenése

https://www.facebook.com/Art-Exhibition-Wherever-183955262063427/

Közönség, nyilvánosság
Levelezésünkben jól nyomon követhető, hogy valósulnak meg a nyilvánosság feltételei a rész-
letes dokumentáció és a minimális keretek közé szorított közönség létrejöttével: 
„Arra gondoltam, hogy felveszem a fényképezőmmel, ahogy felrakom a kiállítás anyagát. Abból 
vágnék egy trailer szerűt, és egy online katalógust csinálok: leírt koncepcióval, befotózott ké-
pekkel (rajta a cím és alkotó). Ezt mondjuk egy facebook oldalra fel tudnám tenni, ami később 
is bármikor elérhető. Ha ennél több nyilvánosság szükséges, arra gondoltam, hogy egy házibu-
lival össze tudnám kötni (és akkor aznap még kint lenne az installáció / fotogramok). Aztán ha 
lement a hepaj, a szekrényajtó a lakás díszévé válik.” 
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3.1.2 
A négyperces kiállítás

„Egy letűnt kor médiuma, vagy ahogy még sohasem láttuk”  

Idő terjedelmében a legrövidebbnek a projektek közül ez a négyperces kiállítás volt mondható. 
A három résztvevő saját gyűjteményeiből válogatott, gyerekkori utazós és képzőművészeti ké-
peslapokat mutatott be. Ezeket rendezték el az egyetem (SZFE) egyik osztálytermében egy ad 
hoc kiállítási felületen és világították meg a rendelkezésre álló eszközökkel. Megnyitót hirdet-
tek, meghívták az épületben épp akkor jelenlévő diákokat, tanárokat, és tartottak egy négyper-
ces megemlékezést e letűnt kor médiumairól. 
Épphogy csak megtapasztaltuk termékeny pillanatként, ahogy összesűrűsödtek a kiállítók ké-
peslapokban rögzült emlékei. A rövid, de tartalmas opening a performanszok egyszeri megis-
mételhetetlenségére emlékeztetett. A terembe tévedő, vagy éppen tudatosan a kiállításra érkező 
látogató a kurátorok komoly jelenlétével szembesülhettek. Hozzáteszem, az egész ötletnek volt 
egy finoman gúnyos felhangja a megvalósítás komolyságát tekintve, enyhén eltúlzott teátralitás 
volt megfigyelhető az eseményen. Mégis az történt, hogy valami létrejött ott arra a kis időre, 
egy egységesen közös meghatottsággal övezett hangulat alakult ki. - 4 percre -.

021 A négyperces kiállítás dokumentumai (készített F.K)
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3.1.3 
A helyspecifikus fa

Forest exhibition

A projekt létrejöttének meghatározó inspirációs forrása a helyszín, illetve a kiállítandó művek 
üzenete és a hely kapcsolata. A helyspecifikus mű általában akkor jön létre, ha készítése során 
a művész figyelembe veszi a térnek jellegzetességeit, a koncepció részét képezi a hely, ahol 
munkáját elhelyezi.79 
Az egyszemélyes projekt ötletleírása: „Van egy szerintem izgis/nekem tetsző amerikai, ma is ak-
tív festő, Andy Kehoe: http://andykehoeart.com/. Az ő képeinek postcard méretű színes printjeit 
helyezném el egy erdőben egymáshoz közel eső fák törzsére, valószínűleg egy tisztáson. Spár-
gával vagy fonallal kötözném a kiválasztott fákra, emberi szemmagasság alá, mert a „téma” 
ami köré épülne ill. a „közönség”: az erdő különös lakói. A cím még kérdéses. A „közönséget” 
pedig maguk a folk és egyéb népi hiedelemvilágból eredő lények alkotnák, tulajdonképpen ne-
kik készülne a kiállítás. Végülis a képek is ilyen mesebeli, furcsa lényekről és erőkről mesélnek. 
A dátum, vagyis a „megnyitó” lehetne Szentivánéj napján. Estére mindegyik kiállításon részt 
vevő fa alá kerül majd egy teamécses is, tűzvédelmi szempontokat szem előtt tartva. Azt hiszem 
addig maradnának a képek, amíg az arra járó emberek vagy az Erdő közönsége el nem tüntetik 
őket.”

A kiállítást hordozó installáció tehát a fa, a környezet az erdő. Andy Kehoe festményeinek sze-
replői, ahogy olvastuk a szinopszisban, erdei lények, mesebeli figurák. A helyspecifikus kiállí-
tótérben az elhelyezett képek az erdei közönségnek szólnak, az ő fogadtatásukra épít a kurátor. 
Egy organikusan alakuló közeggé alakult a helyszín, amelyben a műveket, a kiállítást a változás 
jellemezte. A fára lógatott reprodukciók szélfúvásra táncoltak, az erdei közönség bárhogy ala-
kíthatta, befolyásolhatta a kiállítási képet.
A következőkben láthatjuk, hogy miként valósult meg a kiállítás az ötlethez képest, a tervezett 
szempontok mily pontosra voltak hangolva:
„Ma sikerült megcsinálni a kiállítást. A Hármashatárhegyen a legfelső parkolóktól (Fenyőgyön-
gye fölött) a sárga jelzésen kell elindulni felfelé. Kb. 5 perc sétára egy kisebb tisztásnál, egy fán 
vannak kint a képek.” 

79 Rezsonya Katalin: Tér és hely az alkotófolyamat és a műalkotás kontextusában. DLA értekezés. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar Képzőmű-

vészeti Mesteriskola. 2007. 36. old
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andy kehoe art: 
Latitude 47° 32’ 59.8420”  

Longitude 18° 59’ 20.9457”  
Horizontal precision 5.0  

Altitude 412.000000 

„Az a terv, hogy Szentivánéj másnapjáig lesznek fent, (hacsak addig le nem szedi valaki). Szen-
tivánéj estéjén kimegyek és meggyújtok pár mécsest sötétedéskor. Másnap szedem le. A művész-
nek a jövő héten fogok írni, és beszámolok a fejleményekről (válaszolt-e , mit szólt, stb).”

022 Fotórészletek az erdei kiállításról (készítette B.M.), középen Andy Kehoe, Under the Glaze of Glorious 

című festménye (2011)

„Tegnap voltam fent a helyszínen, de már hűlt helye a képeknek.. :/ elég hamar leszedték. De 
izgis tapasztalat volt, köszi a lehetőséget. :)” – az erdei közönség visszaállította az eredeti erdei 
displayt, a reprókat meg magukkal vitték.
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3.1.4 
A legkisebb közönség

„A Meg Nem Értett Művész kiállítása”

Ezen a kiállításon egy nyugdíjas éveiben amatőr fotósként, olykor fotóriporterként tevékenyke-
dő művész fotóit tekintettük meg, aki a kurátor nagymamája volt. A kiállításrendezők a nagy-
mama új művészi attitűdjére helyezték a hangsúlyt, mely a címben feltüntetett „megnemér-
tettművész”-ről, a nagymamáról, illetve különböző csoportok a nagymamáról alkotott képé-
ről, fotóinak fogadtatásáról szól. A képsorozat egy esküvői ünnepség hivatalos fotóiból állt. A 
nagymama több ilyen jellegű reprezentatív esemény megörökítésére kapott felkérést az utóbbi 
időben. Az unoka – azaz a kurátor – csodálatát igyekezett kifejezni koncepciójában, melyet egy 
csipet fanyar humorral vegyítve, ám mégis őszinte tisztelettel tálalt a közönség elé. 
A megnyitón mindössze négy főből állt a látogatók száma. Az esemény azonban dokumentá-
lásra került a facebook hivatalos Art Exhibition Wherever oldalán, így a nyilvánosság hálója e 
miniprojektet is körbefonta. 

023 A „Meg nem értett művész kiállítása”, fotódokumentáció (készítette K.V és N.L.)

Nézzük a beszámolót:
„Most először kerül bemutatásra a méltánytalanul homályba veszett megnemértettművész fo-
tósorozata. A kiállítást K.V. kurátor nyitotta meg, akit az eseményen kitüntettek a Nagy Ceruza 
kurátori díjával, melyet kiemelkedően elhivatott munkájával érdemelt ki. A képsorozat alcíme: 
Kié lehetett az esküvő? A megnemértettművész ars poeticáját talán Matisse és Miró naiv mű-
vészetéhez lehetne hasonlítani. Művei első látásra esetlegesnek tűnhetnek, de ez koránt sincs 
így. Olyan pillanatokat örökít meg, melyek az esemény idealizálatlan arcát mutatják. A nyers 
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valóság és humor képei ezek. Talán a publikum még nem áll készen, hogy szembesüljön egy 
ilyen elemi erővel ható, kendőzetlen perspektívával, hiszen a megnyitón kizárólag a szervezők 
és egy arra tévedt svéd turista pár jelent meg. Az alkotó, boldog nyugdíjas életét nem kívánta 
megszakítani a kiállításra való fáradalmas eljövetelével. Ezúton is köszöni a megjelentek meg-
jelenését, és a megnemjelentek megnemjelenését. A kiállítás megtekinthető ápr. 22-30. között 
(2017.) Személyes tárlatvezetés N. L. galériatulajdonos által.”
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3.1.5 
Liftkiállítás – speciális hely

„Arcok a liftben – Mozgó kiállítás”

024 Liftkiállítás, fotódokumentáció (készítette G.A.)

Lift Galériáról80 már hallottunk, liftaknára emlékeztető hightech kiállítótérről81 is, minden nap 
találkozhatunk liftekben hivatalos hirdetőtáblákkal és folyamatosan változó urban art lenyo-
matokkal (matricák, stencilek stb.). Azonban liftben zajló művészeti kiállításról még sem én, 
sem a projekt kurátora nem hallott, mely természetesen nem jelenti azt, hogy ne létezhetne 
már valahol. A kurátor ötlete újdonságértékétől felbátorodva indította útjára kiállítását. Érzé-
kelhetjük, hogy ebben a projektben a kurátor talált egy olyan helyszínt, amely más tárlatokat 
is befogadhatna, – s így mintegy kiállítótérré, mini galériává változtatta az egyetem (SZFE) 
Szentkirályi utcai liftjét. Mindemellett az utazó, azaz mobil kiállítótér és az interaktivitás szem-
pontjai is igen hangsúlyosak ebben a koncepcióban. Így ír a szerző a kiválasztott műtárgyakról, 
saját fotóiról:
„Lift kiállításról még nem hallottam, ezért jött az ötlet, hogy rendezzek egy „utazó” kiállítást, 
ami ugyan egy helyben van, de mégis utazik (fel-le). Miközben az utas megérkezik az adott 
emeletre portrékat nézegetheti a lift oldalán, és a tükörben elhelyezett keretben saját magával is 
szembe kell néznie. Mindenképpen szerettem volna ilyen formán az interaktivitást is belevonni 
a kiállításba.
A kiállítás anyagát egy régebbi kiállításom szolgáltatta, amelyeket a TV aulában rendeztem 
anno kameraman portrékból.... A liftbe azokat a fotókat válogattam össze, akiknek van valami-
lyen kapcsolódásuk az SZFE-hez”.

80 Elevator Gallery, London. Bővebben: http://londonsartistquarter.org/visit/elevator-gallery

81 Norman Fosteer New York-i épülete: https://www.fastcodesign.com/1662349/norman-foster-completes-moving-gallery-in-a-giant-elevator
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Büszke voltam, hogy sikerült megvalósítani, kicsit szégyenkeztem is (ezért nem hagytam fent 
legalább egy hétig, pedig Márk Iván nagyon kapacitált e téren)...Hiba volt! Büszkének kellett 
volna lennem maximálisan magunkra, akik ki vannak állítva, és nem adni teret a hülye érzésnek.
Művészi alkotó folyamatnak éltem meg azt a fázist, amikor eszembe jutott az utazó kiállítás 
ötlete. Íme a rövidfilm a kiállításról: https://www.facebook.com/183955262063427/vide-
os/288900984902187/
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3.1.6 
Szoba kiállítással

„Lakáskiállítás – Kárpáti Barnabás versei”

025 „Versek a lakásban”  fotódokumentáció (készítette F.Á.)

A lakáskiállítás minden szempontból a privát szféra egyik legintimebb állomása. Ha más alko-
tása kerül kiállításra, akkor is a kurátor, – ebben az esetben a lakó – személyes terén keresztül 
történik a művek bemutatása. A koncepció, az elrendezés minden ízében kapcsolódik a lakótér-
hez. A genius loci itt érvényesül csak igazán.
Az ötlet: „Az én kiállításötletem az, hogy egy kedves barátom versei közül kiválasztok 15-20-at 
és mindegyiknek megtalálom a megfelelő saját kis helyét a szobámban. Valahogy úgy, ahogy a 
képeken is látszik, de ez még elég kezdetleges. Szeretném, hogy a versek valahogyan kapcsolat-
ban álljanak a helyükkel.”
A kiállítás meghívó szövege így szólt: „A Kiállítótér a szobám, ahová újonnan költöztem be. A 
korábbi tárgyaim helyeinek kereséséhez hasonlóan Kárpáti Barnus barátom verseinek helyét is 
megpróbáltam megtalálni, mindegyiknek azt a zugot ahol a leginkább az lehet ami.....”

Kockás ingem
tükörbe akadt
a minap
mikor
nagy útra
készültem és a fürdőszoba
elnyújtott idejéből kijutva
vágtatott mellettem a lakás fala
hogy el ne késsek
a nappaliban spanyol szavak csücsültek
apám spanyol
tanár
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3.1.7 
A reklámtábla, mint kiállítófelület

„Kiállítás rendezése egy kezdő művész számára”

A Corvin sétányon egy tetováló művész kinyomtatott alkotásait önkéntes közreműködők („pla-
kátfiúk”) mutatták be nyakukba akasztott kartonlapra erősített képekkel, és a művészről szóló 
információkkal a hátukon. A mozgó reklámkiállítást a projekt résztvevői szervezték, de a mű-
vész saját Instagram, Facebook oldalán is meghirdette.
Mini tárlatnak számít ez a projektmunka is, az alkotók egy régi marketinges módszer eszköze-
ként, a mozgó plakát formáját választották. A reklám része a kiállításnak, a művészt meg kell 
ismertetni a nagyközönséggel – ez általában a profitorientált galériák tevékenységében is fontos 
szempontnak számít. Az általuk képviselt grafikus tetováló művészt a potenciális vásárlókö-
zönségnek hasznos bemutatni. A projekt megvalósíthatóságának keretei között egy populáris 
téma (tattoo művészet) került előtérbe, melyet a hagyományos intézményi formákon kívül eső 
környezetben, egy belvárosi bevásárlóközpont előtti téren mutattak be. 
Íme a kisfilm a projektről: https://www.youtube.com/watch?v=765Kudk4bko

026  A tetoválóművész kiállítás plakátja (készítette M.A.)
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3.1.8 
Személyes tér, nyilvános megmérettetés – három részes projekt

„Otthonos”

Az alkotók kíváncsisága vezérelte az itt bemutatott művészi projektfolyamatot, melyben saját 
életterüket szándékozták többszörös visszacsatolással megmérettetni: lefotózva, feltálalva, do-
kumentálva, majd kiállítva. Ez utóbbira végül nem került sor, de a folyamat komplexitásából 
adódóan szinte minden fázis a projekt beteljesülésének érzetét keltette. A szerzők teljesen or-
ganikus részei voltak a projektnek: a koncepció, a megvalósítás minden egyes része a művészi 
alkotói kísérletezés mintáját hordozta. 
„Célunk a mindennapjainkhoz hozzátartozó tárgyak bemutatása úgy, ahogyan azok az életünk 
részét képezik. A helyzet különlegessége az, hogy mi ketten fél éve együtt lakunk, de vannak tár-
gyaink, amelyek mozdíthatóak, mégis, beköltözésünk óta ugyanazon a helyen vannak, ahogyan 
az előző lakó hagyta. Az el nem köteleződés a lakhely iránt, s talán az együttélés iránt visszahív-
ja a volt lakók szellemét, ez idegenné teszi a lakást, ezzel ellentétes viszont az a helyzet, amiben 
személyes holmik állnak egymás hegyén-hátán.”

027 „Otthonos” projekt fotói a város különböző pontjain, visszajelzésre várnak „Mit gondol a látottakról?” 

(készítette R.O.)

A kiállítás koncepciója volt, hogy ebből a személyes térből kilépjenek a kurátorok (és művé-
szek). Több verzió is fent maradt az ötletekből, pl. hogy barátok, ismerősök lakásaiban felfe-
dezhető hasonló csendéleti motívumokkal állítsanak párhuzamot, vagy hogy „megvizsgáljuk, a 
lakás nélkül élni kényszerülők miként veszik körül magukat személyes tárgyaikkal, rend van-e 
vagy káosz, s ezen a szemüvegen keresztül nézve okuljunk.” Végül a szerzők egy harmadik 
változatot fejlesztettek tovább, melyben saját személyes terüknek kaotikus, otthagyott tárgyait, 
szemetét, stb. csendéletekben állandósult fotóin keresztül tárták a nyilvánosság elé. Szélsősé-
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gesen nyilvános volt ez a próba, a lakásban készített fotókat sokszorosították, majd elhelyezték 
a városban, köztereken, nyilvános helyeken, kávézók wc-jében, metrókocsik ülésén. Tollakat 
is helyeztek a képek mellé és várták a visszajelzéseket, üzeneteket arról, hogy mi van a képen, 
mit gondolnak azok, akik megtalálják őket: a káosz dokumentumait ebben a kaotikus megmé-
rettetésben.
A rendetlenséghez vagy rendhez való viszonyunk bármilyen csatornán való kifejeződése, meg-
mutatkozása, kiszolgáltatott helyzetet eredményezhet, rejtett pszichés kódok válhatnak meg-
fejthetővé. 
A személyes tér különböző dimenziói jelennek meg az első fázisban: együtt láthatjuk a fotókon 
a fizikai tér adottságait és azt a pszichológiai játékteret, amelyet az alkotók magukból megte-
kintésre ajánlottak. A személyes tér fogalma, akár kiállítási kontextusban is egyszerre szól az 
én-ről, a fizikai térről és az összekötő kommunikációs lehetőségekről is.

028 „Otthonos” projekt lakás-csendéletei  (készítette R.O.)
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3.1.9 
Panelházi lépcsőház-kiállítás

„My apArtment”

Ebben a projektben is a személyes tér kitágítására tett kísérletet a kiállítás készítője, bár egy 
kicsit másként, mint ahogy az előző példában olvastuk. Családi emlékek, történetek, saját fotós 
munkák és a családtagok alkotásai kerültek ki az egyik Pók utcai lakótömb lépcsőházába. A 
kiállítás szerzője megnyitóra invitálta a ház lakóit. A hivatalos esemény, mely több fórumon 
is meg lett hirdetve, egyebek mellett közösségalakító szándékkal jött létre. A visszajelzések 
alapján a közönség inspirálódott az ötlettől és a kiállítási élménytől. Újabb tárlatok követték az 
elsőt, a lépcsőház kiállítótérré alakult. Fontos megjegyezni, hogy igazán nagy szónak számít, ha 
a szubjektív megközelítésből – amely sokszor motiváló erejű a megmutatkozásra –, egy szerve-
zett hivatalos kiállítói gyakorlat alakul ki. A lépcsőház lakói közös konszenzus eredményeként, 
(mely szintén nagy szónak számít) valósítják meg az újonnan felmerülő kiállítási koncepció-
kat... mesélte a My apArtment kiállítás szerzője, aztán hozzátette: „Ez volt az álmom, valójában 
nem így történt. Nem lett új kiállítás, csak a miénk. De jó volt így is.”

029 „My apArtment” kiállítás fotói (készítette N.J.)
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3.1.10 
Privát vs. közösségi lakótér

„Koliművészet, avagy mi hiányzik otthonról?”

030 „Koliportrék” a hiányszavakkal (készítette M.B.)

A „Tanuló színészek, filmesek, bábosok és zenés színészek gondolatai a Vas u. 2/c kollégiumi 
életéről” alcímet kapott a projekt, amelyben a kollégiumi hallgatókról készült fotók és egy-
egy fontos szó jelent meg a kiállításon. A fotók a diákok saját kollégiumi szobájának ajtaja 
előtt készültek. „Attól válik ez nem egy szimpla portrévá, hogy miközben a fotót készítem, a 
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hallgató kimond egy szót, mellyel a leginkább jellemzi, hogy mi hiányzik neki saját otthonából. 
A közönség legfőképpen a kollégiumban élők, akiknek jól eshet, ha ránéznek erre a fotóra és 
kicsit kiesnek a koli szürke hétköznapjaiból, ezen kívül bárkinek, aki túlságosan belesüpped 
a mindennapok problémáiba. Jó egy kicsit az igazi otthonra gondolni, nagymamánk főztjére, 
bármilyen régi emlékre”

A kiállítás folyamatosan bővült. Az volt a cél, hogy a már elkészült alkotások generálják a töb-
bit, és az  „itt lakók beszéljenek róla, esetleg ők keresnek meg, hogy készítsek róluk képet. Ahogy 
egyre több kép jelenne meg az ajtókon, valamiféle összefüggést kezdenének el látni, és mire én 
odaérnék hozzájuk, hogy megkérjem őket ugyanerre a feladatra, addigra már nekik lenne vala-
milyen benyomásuk erről a projektről. Valahogy így képzelném el.” 
A változás, az alakulás része volt a projektnek, ezért a kiállítást akár egy hosszúra nyújtott, 
csendes akciónak is definiálhatjuk. A kollégiumi közösség számára megtervezett akciónak, 
melyben ugyanúgy, ahogy a lépcsőházi példánál is, beépült a közösségalakító szerep. Itt egy 
ötlet, amely egy szóban összpontosul, de az az egy kiválasztott szó nagyon erős érzelmi töltettel 
rendelkezik. Mi hiányzik? Hogy emeljük ki az asszociációk közül a legfontosabbat? Összekap-
csolhat egy csoportot az a tény, hogy részt vesznek a játékban azzal, hogy közzéteszik azt az 
egy szót, ami valami leg-et képvisel az életükben.

Fekete-fehér egyszerű fotónyomatok készültek celluxszal rögzítve a lakók ajtajaira, „alkalmaz-
kodva ezzel a kolis életritmushoz és minőséghez... a kollégiumban lakó diákok szavai a képek 
alatt lesznek feltüntetve, mintha azok címei lennének. Így például az általam csatolt képen Alina 
látható, aki „az ágyam” szót mondja válasznak arra a kérdésemre, hogy mi hiányzik neki leg-
jobban otthonról.” Az alábbi képmontázson a kolisok portréit láthatjuk, a fotókon az a pillanat 
rögzül, ahogy az életükből leginkább hiányzó szavakat kimondják.
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3.1.11 
nyilvános tér – egy kép

„Looking for something, avagy az Első Ártatlan önzés kiállítás”

„A célközönség a kíváncsi ember, aki egy üres lap láttán is képes kreatívan gondolkozni vagy 
éppen nem.” A helyszín: Óbester Borozó. 

„Egyetlenegy saját festményemet tervezem kiállítani a borozó plafonjára.” – írta a projekt meg-
alkotója. A kiállítási display-hez tartozott azonban, hogy a borozó falait különböző méretű fehér 
papírokkal ragasztotta tele. „A fehér papírokon nem lesz semmi, csak alatta egy cím és hogy 
mikor készült, a plafonon pedig a színes festmény lesz látható, ami a kiállítás magja.” A kép, 
a szerző saját alkotása, egy zöld manót ábrázol, melynek címe: „A zöld manó keresi a fehér 
nyulakat a fehér lapokon.”
A koncepció: „Ez a megfestett alkotás (zöld manó), az üres lapokat akarja megfejteni. Ez elég-
gé fikciós elképzelés és sok zsörtölődő ember lesz emiatt. Még maga az előadás módjára nem 
jöttem rá, hogyan lehetne velük megértetni, amit szeretnék. Ez inkább akció-kiállítás. Elképzel-
hető, hogy rajzolni is fognak a fehér lapokra a címek alapján, vagy aki észreveszi a plafonon 
lévő zöld manót, az meg is dobálhatja valamivel. Vagy közönyösök lesznek.”

Dilemmák, kérdések: „Még sok mindenben kéne finomítanom, hogy ne legyen ennyire öncélú.” 
Később az egyik látogató így reagált a kocsmában – „az ürességről, az öncélúságról szól... érted 
„what a fuck”.   
A szerző így fogalmaz: „úgy érzem, hogy az emberek mindig szeretik, ha valami egyszerű és 
azonnal meg tudják érteni, ami engem zavar. Én ezzel a kiállítással azt szeretném elérni, hogy 
bemutassam: nem mindent külön kell megérteni, hanem egy egységben. És ezt az egységet (zöld 
manót) utána le lehet bontani kisebb részletekre, ami megmagyarázza a dolgokat. Érdekel, 
hogy létezik-e kitartott kíváncsiság napjainkban vagy inkább mindenki az okos mobilját fogja 
nézegetni.” 
Az alábbi linkeken betekinthetünk a szerző által készített videó dokumentumokba:
 https://youtu.be/hng-jyAP5eQ     https://youtu.be/0fktoVcxhKQ
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031 Az „Első Ártatlan önzés kiállítás” plakátja és a Zöldmanó festmény (készítette P.D.)

A kiállítás létrejött, a videó dokumentációk részleteket mutatnak az egy napos akcióból. Ahogy 
látjuk, a szerző bevonta a látogatókat a diskurzusba. A kiállított fehér lapok hatással voltak az 
emberekre, a nemértés és elbizonytalanodás először visszautasító magatartást váltott ki. Aztán 
úgy alakult, hogy a kiállítás szerzője beszélgetést kezdeményezett az érdeklődőkkel. „Jöttek 
páran, de többnyire azok, akiket személyesen meghívtam. A kocsma törzsvendégei voltak a leg-
viccesebbek...ők voltak az igazi értetlenkedők!” A videók alapján arra következtethetünk, hogy 
nagyon lényeges elemként szolgált a kiállításhoz kapcsolódó aktív, kommunikatív és informa-
tív személy jelenléte. 
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3.1.12 
Nagy esemény – sok kép

Luft

A Luft egy berlini mentás ital, amiről azt állítják a berlini fiatalok – egyben a projekt résztvevői 
is –, hogy fogyasztása különösen vidám tudatállapothoz vezet. A Luft-hoz hasonló színesség és 
könnyedség jellemzi ezt a projektet, mind a kiállítási anyag, mind a megvalósítás terén.
Koncepció: „A kiállításunkon véletlenül vagy tudatosan elrontott „kiránduló fotókat” mutatunk 
meg, melyek saját utazásunk során készültek. A célunk, hogy foglalkozzunk azzal a „problémá-
val”, hogy a legtöbb turista útja során nem mással, mint önmaga megörökítésével foglalkozik. 
A mi kirándulásunk során 1000 db-os sorozatok készültek, melyeket pár másodperc alatt ex-
ponáltunk. Ezek szintén reagálnak az eltorzult szokásokra. A kockák száma végtelen, bármit 
bármennyiszer megörökíthetünk. De vajon van értelme? A kiállítás egyfajta geg, „beszólás” 
azoknak, akik szelfibottal járják a világot és felesleges mennyiségű fotót készítenek. Célunk 
nem az okítás volt, hiszen egy olyan társadalmi jelenségről beszélünk, ami megváltoztatatlan. 
Fontosabb a közös értés, az „összekacsintás”. – Mi értjük, együtt.”

032 „Luft” projekt plakátja és fotórészletek  (készítette K.A. és V.A.)

A fotók nagy része telefonnal készült, olyan régi Nokia készülékkel, aminek a zárszerkezete 
már sérült volt, így nem lehetett befolyásolni a képek exponálását. A képhibák tudatosan be-
épültek az utazás dokumentálásának koncepciójába.
Helyszín: „Mindenféleképpen egy olyan helyen szeretnénk tartani az eseményt, ahol sok, hoz-
zánk hasonló korú és gondolkozású ember megfordul, így emeltünk ki két számunkra is kedves 
klub kocsmát Budapesten”: végül a Kék ló nyert a Keret Klub ellen. A pincehelyiségben rendez-
ték meg a kiállítást a berlini utazásról, mely Guiness rekordkönyvbe illő mennyiségű fotónak 
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(37268 db.) adott helyet. Mindemellett fontos volt a kiállítók számára az is, hogy az első Kék ló 
Berlinben nyílt és annak „kistestvére” a budapesti, így a helyszín és a téma is egymásra talált. 
A kiállítás képeit, a fent említett mennyiséget – kontaktnyomatok formájában egy óriási hab-
kartonra kasírozták fel a rendezők. A megnyitón a Djüm-djüm együttes zenélt.
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3.1.13 
Mozgó kiállítás

Bringás változat

033 „Mozgó kiállítás” projekt arculatterve, jegy, fotórészletek  (készítette W.M.)

„Mi lenne, ha nem kellene elmenned a kiállításra, hanem a kiállítás jönne el hozzád? Nincs
több pisszegő teremőr, nincs több keresztbe font karos bölcselkedés!”

A kurátor Scheiling Domonkos olajképeit mutatta be bringás mozgókiállítás formájában. „Ka-
mazok, Roburok, Unimogok: újragondolt formában tekinthetjük meg ezeket a régi
teherautókat, gépmonstrumokat. Az alkotó a nem mindennapi témához nem mindennapi
technikát alkalmaz: képeit újrahasznosított bútorelemekre festi, színeit pedig nem a palettán,
hanem festés közben, magán a felületen keveri ki. Domonkos régóta a budapesti bringás
közösség tagja, így egyértelmű volt, hogy neki kell elsőként bemutatkoznia a rendhagyó,
mozgó kiállításon.”
A bringás mozgókiállítás aprólékosan kidolgozott forgatókönyve ekkor még nem valósult meg.
Fantasztikus volt, ahogy a terv időről-időre gazdagodott, amilyen alapos munkát és sok energiát 
fektetett a kiállítás kurátora, szervezője a projektbe. A sajtóközleményt idézem, mely a tervezés 
teljes dokumentációját összefoglalja:

„Kilépve a kiállítóterek homályából szervezünk nektek egy rendhagyó, mozgó kiállítást. A
pop-up kiállítás keretében 8 festményt mutatunk be 8 különleges bringára rögzítve:
tandemek, cargobringák, magasbiciklik fogják körbevinni a városon a képeket. Belépő nincs,
a közönség pedig az utca embere. A konvojban haladó kiállítás meg fog állni egy-egy
húszperces pihenőre Budapest forgalmasabb terein: ezekről a pontokról élőben jelentkezünk
be Facebookon, így az is követheti az eseményeket, aki nem tud jelen lenni – de akár
személyesen is elcsípheted a következő helyszínt.
A kiállítást egy napsütéses hétvégén tartjuk meg. Az esemény megnyitóval, valamint a
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bringák látványos útnak indításával startol, az utolsó helyszínt követően pedig egy kötetlen
beszélgetéssel zárjuk le a mozgó kiállítást, ahol leszűrjük a tapasztalatokat.
Ki tudja, lehet, hogy hagyományt teremtünk ezzel?”
Önvallomás, beszámoló a projektről: https://youtu.be/hjO5Aq5RpGU

034 „Mozgó kiállítás” projekt arculatterve, bringás fotók  (készítette W.M.)
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3.1.14 
Kiállításadaptáció a virtuálisból a valóságosba

„Intermediális kommunikáció és személyiségreprezentáció a közösségi médiában”
„valaki98”

„Tervünk, hogy egy kiemelt (fél)nyilvános social media platformról egész profilokat, mint in-
termediális önarcképeket állítunk ki. Azonban ezen kiállítási formán belül is szeretnénk egy 
viszonylag szűk szubkulturális réteggel foglalkozni, ahol az online személyiségreprezentáció 
megjelenése talán a legfontosabb és legszabadabb új platformot jelentette és jelentheti a mai 
napig.” – Ez a kiállítás nem jött létre, de összetett és különleges koncepciója, valamint a sok-
sok megvalósítási tervváltozat, olyan komplex tartalmat közöl, amelyet mindenképpen érdemes 
közönség elé tárni.
A létező profilok dokumentum-jellegű kiállításával az anonimitás és a felszínesség, a manipu-
láció, a szétesett, vagy roncsolt önkép, a megfelelés, a rejtőzködés, és a test vagy a személyiség 
termékké válásának problémakörét szeretnénk körbejárni, legfőképp a magyar homoszexuális 
férfiak online párkeresési platformjain megjelenő intermediális önarcképek segítségével. Ezen 
kívül azt a problémát is szándékunk felvetni, hogy értelmezhető-e egy profil-felhasználó közötti 
egyoldalú hatásmechanizmus mint műalkotás-befogadó hatásmechanizmusa.” 

Milyen ikonográfiai jellemzői lehetnek egy profilnak, és azt hová tudjuk besorolni a tapaszta-
lataink alapján született belső kánonunkba? Hogyan befolyásolja egy profilszöveg jelentését 
a kép? – Az utolsó megvalósítási ötlet szerint (a megoldatlan személyiségjogi problémákat is 
figyelembe véve), a kiállítás először csak az iskola falain belül és csak az évfolyam nyilvános-
sága előtt lenne bemutatva. Később akár a téma szempontjából 
jelentőséggel bíró térben is megrendezésre kerülhetne. Az objektum, a profil műtárggyá válik, 
az új kontextusban átértelmeződik maga a tárgy. A profilképeket a kiállítás szerzői saját maguk, 
egymást fotózva imitálnák, rekonstruálnák újra, így még szimbolikusabbá alakítva azok jelen-
tését.
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3.2 
Az elkészült, de esetleírásokban nem tárgyalt kiállítások sora

A fenti kiállítások esetleírásai egy meghatározott szempontrendszer ívét követik. Azok kerültek 
be az elemző, leíró válogatásba, amelyek leginkább rímelnek annak logikájára. Azonban az Art 
Exhibition Wherever projektben készültek még kiállítások! A fentiekhez hasonló és ettől elté-
rő szemléletű munkák, illetve olyanok, amelyek dokumentáció hiányában nem bemutathatóak. 
Felsorolás szintjén mindenképpen említésre, sőt a későbbiekben elemzésre méltó az összes 
alkotás. Íme a lista, folytatva a fenti számozást: 

15. AD HOC – elrejtett művek. Az SZFE épületében eldugott analóg fotók kiállítása, melyek 
erre az alkalomra készültek. Aki megtalálja, rácsodálkozhat, hogy mit lát.
Kiállított műtárgyakat, vagy…? 
„Mivel az expozíciós érték tárcsája és az elektronikus érzékelő is elromlott így csak nagyjából 
tudjuk beállítani a fényerőt. A kompozíción túl nincs befolyásunk az elkészült fényképre.
A képek ad hoc jellegűek, a formát befolyásolja az azt előállító gép, de ezzel a csak úgy esztéti-
kájukkal is kifejezőek, van létjogosultságuk.”

035 „AD HOC” projekt plakátrészlet  (készítette Cs.B.)

16. Klara is Real. A Massolit kávézóban volt látható egy szlovén grafikus illusztrátor, Ondrej 
Pastirik kiállítása, Klara is Real címmel. Ez az akvarell sorozat Klara-ról szól, aki a művész al-
kotó fantáziájának szüleménye, mégis valóságos, mert ahogy a kurátor fogalmaz: „Everything 
we love is real.”
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036 „Klara is real” kiállítás illusztrációja és facebook hirdetése  (készítette R.P.)

17. ART or CRIME. Graffiti kiállítás matricázva. Két neves graffiti művész alkotásait he-
lyezték el a szervezők a város kiemelt pontjain, párhuzamot állítva au utcán látható hasonló 
graffiti alkotásokkal. (a plakátot lásd a következő kiállítással egy montázsban.)

18. Kiállítás a testvérnek. MIRUM. M. Z. alias Zotyika kiállítása. A testvér szülinapjára 
készült el ez a kiállítás, mellyel a kurátor bátorítani és megerősíteni próbálta testvérének kép-
zőművészeti és formatervezői munkásságát. (Lásd alább a montázst)

037 „Art or Crime” és a „Mirum” kiállítás plakátjai (készítette K.D. és M.É.)
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19. Nárcisz és Krumpli. Oláh Norbi kiállítása az Artbázison. A kurátorok sokáig keresték a 
befogadó helyet, ahol a művész festményeit egy kis kamarakiállítás keretében, egyben róla 
készített kisfilmjüket mutatták be.

038 „Nárcisz és krumpli”, Oláh Norbi kiállításának plakátja (készítette K.D., K.Zs., K.F.)

20. Nyakkendők a városban. A szerzőpáros egyik tagjának családi nyakkendőgyűjteményét 
helyezték el a városban, oszlopokra, fákra illesztve. Majd dokumentálták a nyakkendők körül 
létrejövő eseményeket.

21. A kiállítás kiállítása, egy esti performansz keretében került megrendezésre az SZFE Szent-
királyi épületének aulájában, amely egy futballmérkőzés piros lapja köré szerveződött és kiállí-
tás kiállította magát, azaz... a kiállítás ki lett állítva, vagyis meg lett szüntetve.

22. Hűtőmágnes kiállítás. A kiállító minden alkalommal bemutatja hűtőmágneseit a lakásába 
látogatóknak. A mágnesek mint kiállítás vannak jelen, a kiállító rendezte és tematizálta őket.
„Elhelyezve pedig úgy vannak, hogy amiket én vettem a világban, amiket kaptam és amik itt-
honról vannak... Jövő héten jön egy izlandi barátom, az argentin feleségével és ők is megnézik.” 

039 „Hűtőmágnes kiállítás” Facebook hirdetés (készítette O.B.)
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23. Balassagyarmat madártávlatból. A város művelődési házának aulájában a város és kör-
nyékén készült timelapse-t és légi felvételeket vetítettek ki. Célja, hogy a művelődési központ-
ba látogató emberek az általuk feltehetően jól ismert helyszíneket egy másik perspektívából 
is láthassák. A nem helyi lakosok számára pedig rövid, alternatív ismertetőként is szolgált az 
esemény.

24. NINA. Lakáskiállítás. A szerző, a testvéréről készített egy fotósorozatot és azt állította ki 
lakásukban, régi archív családi fotókkal egybevetve.

040 „NINA” facebook hirdetés (készítette M.N.)

25. Egy kislány művészeti kiállítása vak anyukájának.  „A kislány, Hanna 9 éves, az anyu-
kája Mariann pedig születésétől fogva vak. Ketten élnek együtt. Hanna nagyon szeret rajzolni, 
és Mariann említette már, hogy egyik legnagyobb fájdalma az, hogy ezekre a munkákra nem 
tud visszajelzéseket adni lányának. Hanna ezt sokszor úgy oldja meg, hogy 3D-ssé teszi a rajz 
házi feladatokat (pl. kinyitható Noé bárkája), otthon pedig körbetapogatható habgyurmából 
épít kisállatokat, stb. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen megrendezett esemény keretén belül Han-
na a nem 3D-s alkotásainak bemutatására is kitalálhatna egy érzékletes reprezentációs módot. 
Ebben mi segítenénk neki.”

Furi K doki.indd   79 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 80

26. Sarkadi Lilla kerámikus művész kiállítása. Egy emlékkiállítás és művészeti vásár ösz-
szekapcsolásával jött volna létre ez a kiállítás. A kurátor, a kerámikus művész nagymamájának 
munkáit állítja majd ki úgy, hogy az emlékezés témakörével fűzi egybe a koncepciót. A kurátor 
saját kísérleti videomunkája Emlékszigetek címmel, nagymamája széttört vázájának és az em-
léktöredékek összeragasztásáról szól, Pléh Csaba emlékezésről szóló interjújával egybekötve. 
A művészi értékű alkotások mellett a film (https://vimeo.com/111193690)82 is bemutatásra kerül 
és a használati tárgyak pedig egy garázsvásár keretében kerülnének eladásra.

041 Sarkadi Lilla kerámikus művész kiállítása, fotórészlet (készítette Sz.R.)

82 A videó megtekintéséhez szükséges jelszó: bergson (A szerző engedélyével)
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3.3 
Art exhibition Wherever projekt – összegzés

A fent összeállított kiállításanyag tartalmilag ugyanolyan változatos mintát mutat, mintha a 
kortárs művészeti szcéna kiállításainak színes palettájára tekintenénk rá. 

Minél gazdagabb egy anyag, annál jobban tágítható a hozzá tartozó szempontrendszer skálája. 
A kiállításokra vonatkoztatva ez úgyszintén igaz, a táguló művész-világegyetemhez végtelen 
mennyiségű szempontot rendelhetünk. A mi témáinkra rátekintve is tisztán láthatjuk, hogy mi-
lyen  változatos kategóriákat tudunk rendelni hozzájuk, a jelzőknek, szempontoknak se szeri 
se száma:  mozgó-, mini-, egyszemélyes, hűtő-, otthoni, láthatatlan, urban art, részvételi, lép-
csőházi, lift, performansz, virtuális, többrészes, közösségi, 4 perces, emlék-, speciális helyszín, 
kísérleti akció, lakás, táska.... stb. 
Azonban a projektben mégis felfedezhetünk jellemző, azonos mintázatokat, amelyek a résztve-
vők szociális hálójára, kulturális háttérre, és a feladat kiírásából fakadó egyéb körülményekre 
utalhatnak. Ezek a sajátosságok egyszerű tartalomelemzéssel kiemelhetők, a közös nevezőket 
kell csak megkeresnünk a szempontok erdejében. 
Az Art Exhibition Wherever projektet tehát következő jellemzők egységesítik: 1. ötletgazdag 
koncepciók, 2. a művészi szándék megnyilvánulása, 3. változatos helyszínek, 4. az önreprezen-
táció jelenléte, 5. hangsúly a vizuális reklámterveken, 6. tudatos és részletes kivitelezés.
Mire engednek következtetni a fenti állítások? – Nagyfokú kreativitásra és a résztvevők moti-
váltságára mindenképpen. A tények alapján egy egységes inspiratív, alkotói aktivitásra ösztön-
ző művészeti közeg is körvonalazódni látszik. Tehát a csoport, sőt a projekt működését biztosító 
intézmény, esetünkben a Színház– és Filmművészeti Egyetem belső érája, – gondolok itt a szel-
lemi, művészeti szemléletre, – jellemzően meghatározza a projektfolyamatok közös vonásait.

A projektek dokumentálásáról, a visszajelzésekről és egyéb nehézségekről a következő fejezet-
ben esik szó.
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4. 
ÖSSZEGZÉS A PROJEKTMÓDSZERRŐL A 

FENTI FEJEZETEK ISMERETÉBEN

4.1 
A tanulás lehetséges formái egy művészeti projektfeladatban

A fenti fejezetekben bemutatott sikeres projektek vezettek ahhoz, hogy a projektmódszer álta-
lános jellemzői, értékei, története is megjelenjen a dolgozatban. Az egyik vizsgálatra érdemes 
szempont, hogy milyen tanulási lehetőségek vannak ebben a komplex módszerben. Ez ter-
mészetesen szervesen kapcsolódik a projektmódszer oktatásához és metodikájához és olykor 
előfordul, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy tanulási vagy oktatási szemszögből közelítünk 
a témához.

E konstruktív szemléletű módszer a tapasztalati tanuláson belül a csoportmunkára, a probléma-
felvetés és megoldás folyamatára épít, ez egészül ki az élményen alapuló tanulással (élmény-
pedagógia). A projektmódszer a tudásközvetítési formák közül csak egy, de általában jellemző, 
hogy nagyon sok alternatív pedagógiai rendszer használja (Rogers, Dewey, Freinet).
A produktív minősége mellett azért is szeretik a független konstruktív pedagógiában, mert ha-
sonló elvek határozzák meg működését: kooperativitás, demokratikus szemlélet (gondolok itt 
a tanári szerep demokratizálódására is), kiterjesztett szabadabb térhasználat, empatikusabb és 
finomra hangolt motivációs módszerek, gyakorlatias munkaforma, a tudásanyag interdiszcip-
lináris megközelítése, személyre szabott munkatempó és értékelés. Ezek mind tökéletes egy-
ségként jelen vannak a projektmódszerben, ezért modellértékénél fogva is hasznos bármely 
alternatív pedagógiai folyamatban alkalmazni.

A tanulás oldaláról vizsgálva: szerencsére a didaktikus, reproduktív, azaz a szimpla memori-
zációra (egy törzsanyag adatainak megtanulására, bemagolására, tárolására) építő, a tanulási 
képességeket figyelembe nem vevő oktatási forma ma már egyértelműen rossz módszernek, 
remélhetőleg elavultnak számít. Ezt váltotta fel (vagy reményeim szerint kezdi felváltani) az 
a tudásátadási szemlélet, amely több, a megismeréshez és megértéshez vezető utat ajánl fel 
a tanulóknak, amely az elérhetőség, a tájékozódás és információ jegyében alternatív tanulási 
formákat biztosít.
A tanuláspszichológiai elméletek eltérően definiálják a tanulás fogalmát, azonban közös ben-
nük, hogy a tanulás különböző időtávon ható, adaptív változást jelent. „A változás külső ha-
tásra, tapasztalás révén, új ismeretek megszerzése vagy akár a meglévő tudás újrarendezése 
által következik be, és kiterjedhet tudásunkra, viselkedésünkre, gondolkodásunkra. Az azonban 
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korántsem egyértelmű, hogy ez a hosszabb táv pontosan milyen időszakot is ölel fel, hiszen 
vannak olyan dolgok, amelyeket életünk végéig nem felejtünk el, más dolgokra csak pár napig 
emlékezünk, és mégis mindkét esetben tanulásról beszélhetünk.”83

Mivel az egyértelműen bizonyított, hogy mindenki másképp jut el egy adott tudásanyaghoz, 
más módon sajátítja el azt, és nagyon változatos, hogy miként rögzül, tárolódik, ezért sokszor 
az információhoz való hozzáféréshez, a különböző lehetőségek, eljutási útvonalak ismertetésé-
re érdemes a hangsúlyt fektetni. „Tanítani valakit nem azt jelenti, hogy a kész eredményeket az 
emlékezetébe vésetjük vele. Inkább azt, hogy megtanítjuk, miképpen vehet ő maga is részt abban 
a folyamatban, amely a tudás megszerzéséhez vezet.”84 Jerome Bruner a felfedezéses tanulásel-
mélet megalkotója, mely az önálló munkára, ismeretszerzésre és problémamegoldásra épít.
Számtalan tanulási (kognitív, behaviorista, konstruktív, konnektív) elméletet, típust, tanulási 
stratégiát különböztethetünk meg akár az idegrendszeri struktúra szerint (perceptuális, motoros 
és verbális tanulás, szociális tanulás), vagy a tanulás tudatossága alapján (szándékos és nem 
szándékos) stb. E dolgozatban azonban konkrétan a projektmódszerhez kapcsolódó jelenségek 
érdekelnek, tehát nem áll szándékomban a teljesség igényével feltárni és bemutatni a peda-
gógiai elméleteket. A projektmódszerrel tisztán párhuzamba állítható irányokat és pedagógiai 
fogalmakat mutatom be az alábbiakban: a fenti bekezdésben említett felfedező tanulás mellett 
a konstruktivista tanulási formát emelném ki, amely a tanulást nem a tudás átvitelének, hanem 
a tudás konstruálásának, azaz egy aktív folyamatnak tartja, amely során a tanuló nemcsak befo-
gadja a tudást, hanem létrehozza azt korábban megszerzett ismeretei, tapasztalatai alapján. Az 
elmélet rövid, tömör alapvetése: a tudást magunk hozzuk létre.
A szociális konstruktivizmus (az elnevezés Lev Vigotszkij orosz pszichológushoz kapcsolódik) 
– nevéből eredően – a társas közeget, a szociális interakciókat tartja meghatározónak a tanu-
lás alakulásában. A pedagógus szerepe átértékelődik, ahogy a projektmódszernél is, hiszen az 
elsajátítandó tudásnak nem ő lesz a forrása. A tanárnak tehát nem irányítania vagy szabályoz-
nia kell a tanulási folyamatot, hanem a közösségnek (tanár, tanulók, családtagok) együttesen 
kell részt vennie abban.85 A leglényegesebb konstruktivista tanulástípusok, melyek ugyancsak 
kapcsolódnak a projektmódszer tanulási mintázatához: a problémamentes tanulási környezet, 
a differenciálás, a kreatív mentés támogatása, a többféle megközelítés és a konceptuális váltás 
lehetősége.
A konnektivista tanulás sorolható a projektmódszerrel közös szemléletű irányzatok halmazába. 
George Siemens 2005-ben foglalta össze elméletét, amelyben kiemelendő párhuzamok a közös-
ségre és az interperszonális kapcsolatokra építő, nonformális, a web 2.0 és más hálózatokban 
való tanulási folyamatok, a kritikai szemlélet, a komplexitás és az önszerveződés motívuma. 
„A döntéshozatal maga egy tanulási folyamat. Annak kiválasztása, hogy mit tanuljunk, és a 

83 Virág Irén: Tanuláselméletek és tanítási– tanulási stratégiák. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2013. 16.

84 Virág i.m. 41.

85 Virág i.m. 49.

Furi K doki.indd   83 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 84

beérkező információk értelmezése a változékony valóság lencséin keresztül szemlélt. Míg most 
van helyes válaszunk, holnap az lehet téves, köszönhetően az információs klíma változásainak, 
amelyek hatással vannak a döntésre.”86

A projektmódszer logikája, szemlélete gyönyörűen rímel az alternatív pedagógiai elméletekre, 
épp ezért sokszor használt, jól beilleszthető gyakorlata a fenti oktatási formáknak. A művészeti 
projektek pedig kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a művészi alkotómunka egészleges, ho-
lisztikus jellegénél fogva kiváltképpen alkalmas arra, hogy projektszerű struktúrában pedagó-
giai megoldások gerincét képezze. 
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy a fent kiemelt irányzatok és a művészeti projektmód-
szer is kooperativitásra építenek, utóbbinál a részvételen (participáción) alapuló munkafolya-
mat is jellemző. Általában valamilyen probléma megoldására irányulnak, és ezt kreatív alko-
tó folyamatok segítségével valósítják meg. Ezen kívül a sokirányú demokratikus szemlélet, 
egyenrangú csoport és tanár-diák kapcsolatok, a differenciáló támogatás,  valamint a kevesebb 
stresszel járó, versengés nélküli környezet jellemzik. Minden terv esetében valami új születik, 
hiszen az adottságok, körülmények és ötletek minden helyzetben különböznek. 

4.1.1 
Motiváció, jó feladat, kreativitás

A motivációról mint a tanuláshoz, munkához tartozó meghatározó tényezőről még nem be-
széltünk: a pedagógiai folyamat (többek közt a projektmódszernél is) optimálisnak mondható, 
ha a motiválást a motiváltság váltja fel, amely a tanulási hatékonyságot jelentős mértékben 
megnöveli. A jó feladat mindenképpen belső motiváltságot eredményez. A projektoktatás alap-
elveiből is egyenesen következik, hogy e tanulásszervezési stratégia várhatóan motiválóan hat 
a tanulókra, mivel szinte minden a módszerről szóló elméleti alapvetésben elsődleges szempont 
a jó feladat megválasztása.

Mindenképpen hasznos olyan feladatokat kitalálni, amelyek a kreatív alkotói energiát szabad-
jára engedik a tanulókban (bennünk). Határtalan az ötletáradat, mely feltörni látszik a felszín 
alatti rejtett forrásokból. Projektjeink, a kiállítások színes tárháza ráébreszthet minket a remake 
kultúra világában, hogy minden egyes ötlet és annak megvalósulási formája személyes és egye-
di jegyekkel vannak felruházva. – A feladatoknál természetesen nem mindegy, hogy miként 
instruálunk. Tapasztalataim alapján a tág keret és a legkevesebb feltétel biztosítása, a legkisebb 

86 Virág i.m. 61.
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beavatkozás elve, – a „minimálisan invazív oktatás”, a „jó feladatok és kérdések” és a „célzottan 
kaotikus környezet”, mely tényezők ösztönzőek az önálló, tudatos, kreatív csoportmunkában.87

A kreativitás motivációja a pszichoanalitikus elméletek szerint mélylélektani, az egyén múlt-
jában keresendő okokra vezethetők vissza, esetünkben azonban a jelenben, az aktív cselekvések 
és folyamatok mozgatórugóit érdemes megvizsgálni. A már említett jó feladatra és optimális 
alkotói környezetre vonatkozó szempontok mellett, a kommunikáció és az önmegvalósítás mo-
tívumát emelhetjük ki. 
A perceptuális, kulturális és emocionális gátlások feloldásával foglalkozott Alex Osborn a CPS 
(Creative Problem Solving) gyąkorlatokkal. Az említett gátlások, a problémák izolálásának 
nehézségeiből, a konformizmusból, az ész és logika túlértékeléséből, a hibáktól való félelem 
érzésből fakadtak. A kreativitás motivációja tehát a különböző gátlásoktól való megszabadulást 
is jelenti. Különböző játékos asszociációs gyakorlatok, Osborn brainstorming training-jei, a 
„késleltetett megítélés”, vagy Arthur Koestler biszociáció elméletén alapuló, referenciasíkokkal 
való gyakorlat – mind serkentik a kreativitást és alkotókedvre ösztönöznek.88

042 Grayson Perry, House for ESSEX kiállítóház vázlatterve (2015), középen Osborn modellje, illusztáció

kiállításhoz (F.K.)

A projektmódszer struktúrájába is sok lehetőség nyílik kreativitásra motiváló gyakorlatokat 
beépíteni. Maurer Dóra és Erdély Miklós kreativitási művészeti gyakorlataihoz hasonlóan asz-
szociatív gyakorlatsorozatokat alkalmaztam a csoportoknál, melyek a projektek alkotófolyama-
tainak előkészítésére is szolgáltak.

87 Sugata Mitra, a Newcastle-i Egyetem oktatás technológia professzora a SOLE (Self-organized Learning Environments) módszer kifejlesztője. A Hole in 

the Wall nagy sikerű projektje kapcsán, kísérlete eredményeként fogalmazta meg a fent idézett oktatási feltételeket. 

 Sugata Mitra oktatói adatai: https://www.ncl.ac.uk/ecls/staff/profile/sugatamitra.html#background

88 Hornyik Sándor – Szőke Annamária (szerk.): Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigo. Erdély Miklós művészetpedagógiai tevékenysége 1975-1986. Buda-

pest, MTA – Gondolat Kiadó – 2B Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, 2008. 14-16.
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Az interdiszciplináris nevelés fontosságáról ír Erika Landau a Kreativitás pszichológiája című 
munkájában, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a „nevelő feladata az, hogy egyes tudományok 
között úgy alakítsa ki a kapcsolatokat, hogy a tanuló kreatív egyénné váljon. A tanulónak meg 
kell tanulnia hogy a külvilágban nyitottan és előítélet nélkül tájékozódjon, mérlegelje a külön-
böző lehetséges megközelítési módokat, és ezeket tapasztalati világának különböző területeiről 
származtassa...a felvetett problémához más tantárgyakból idéz fel asszociációkat, vagy ezt az új 
problémát más, már tanult (vagyis tapasztalt) problémával hozza kapcsolatba.”89

4.2 
A projektfeladat mint pedagógiai módszer

A projekt egy komplex téma tervszerű feldolgozására irányuló tanulási-tanítási stratégia, „a 
tanulók által elfogadott vagy kiválasztott probléma, téma feldolgozása, amely egyénileg vagy 
csoportban történik, megszüntetve, feloldva a hagyományos osztály-, tanórakereteket; a vég-
eredmény minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás, produktum.”90

A projekt legáltalánosabb jellemzője a komplexitása és innovatív ereje.

A projektmódszer a hagyományostól eltérő, informális (nem formális) tanulási forma, amely 
szoros kapcsolatban áll a gyakorlati élettel, megtapasztalással. Sokan a projektoktatást a kötet-
len tanulási formák legfejlettebb formájának tekintik, amely a tanulók számára valóban rele-
váns problémákat állít, és a szabad munkát mint járható módszertani elvet integrálja magába.

A pedagógiai projekt mai jelentését a 19–20. század fordulóján kibontakozó amerikai reform-
pedagógiának és a pragmatizmus szemléletének köszönhetjük. A projektmódszer vezető kép-
viselői William B. Rogers, Calvin M. Woodword és Charles R. Richards, akik a projektet a 
„gyakorlati problémamegoldás” szinonimájaként értelmezik.

Történet, eredet
Szülőhazájának az USA-t szokták tekinteni. A 19. századtól jellemzően a multikulturális jegye-
ket erősen magán viselő társadalom nemzedékeit nem lehetett a hagyományos, ún. klasszikus 
pedagógiai módszerekkel felkészíteni a jövőre. A gyakorlati életben való megfelelés került el-
őtérbe és bizonyult győztesnek az elméleti mélységekkel szemben. Mindemellett Európában a 
projekt kifejezés a 17. századtól az építészhallgatók nagyszabású építészeti terveit jelentette.
„A projektpedagógia eredetét kutató európai szerzők egyértelműen elismerik a projektek esz-
mei forrásaként mind az európai felvilágosodásból, elsősorban Locke, Rousseau és Kant tana-

89 Erika Landau: A kreativitás pszichológiája. Budapest, Tankönyvkiadó, 1974. 107.

90 Virág i.m. 126.
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iból kinövő reformeszméket, mind pedig az amerikai társadalmi gyakorlat talaján megszülető 
Dewey Kísérleti Iskolájából kiinduló és később Kilpatrick Project Methode-ként definiált új 
módszert.”91

Projektmódszer – problémamegoldás a gondolkodás jegyében
John Dewey, amerikai filozófus, reformpedagógus szerint a résztvevők tapasztalati világában 
jelen lévő vagy feltételezett probléma jelenti a projekt kezdetét, amivel tulajdonképpen az ok-
tatási folyamat el is kezdődött.
Alapvetések:
– nem a résztvevők egyetértése az előfeltétel, hanem a probléma elismerése, felismerése a pro-
jekt igazi előfeltétele,
– a cselekvés igazolja, hitelesíti a folyamatot, amely a problémán, a tervezésen és a kísérlete-
zésen keresztül jön létre,
– a tervkészítéssel a projekt célkitűzései is tökéletesednek, bővül az egyéni motiváció köre,
– a probléma megoldása a kísérletező cselekvés (vagy ennek szimulálása),
– a projektben megjelenő alkotói tevékenységet megegyezésen alapuló alkotói kivitelezésnek 
nevezhetjük,
– Dewey a projekt legfontosabb hozadékának az eredmények gyakorlati hasznosítását tartja, 
amely biztosítja az átmenetet egy új projekthez.92

Projektmódszer orientációk
A tevékenység alapján megkülönböztetünk folyamatorientált és eredményorientált projekt-
munkát. A folyamatorientált projektnél az eredmény nem látható előre, a spontán ötletek, a 
közös munka van fókuszban, értelemszerűen a folyamat a vizsgálandó csomag. Az eredmény 
csak melléktermékként jelenik meg. Az eredményorientált projekt során előre meghatározott a 
projekt végterméke és a megvalósítás módja, a megvalósítás során alkalmazott stratégiák. Más 
szemszögből gyakorlatorientált és problémamegoldásra orientált projektekről is beszélhe-
tünk. Mindemellett pedig különbséget tehetünk kommunikációs technikák alapján (fókuszált 
és kontextusorientált projektek) vagy a témaválasztás módja szerint is (irányított, kihirdetett, 
a csoport továbbfejlesztheti, vagy kritériumorientált). Végül ide sorolható a cselekvésorientált 
és a tapasztalaton alapuló tanulás két halmaza. 93

91 Verók Attila – Vincze Beatrix: A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. 16.

92 Verók – Vincze  i.m. 23.

93 Verók – Vincze  i.m. 27.
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A projektmunka fázisábráját a lépcsőházi projekt kapcsán az első fejezetben használom il-
lusztrációként. (Lásd 1.3.2.), ott szemléltetem és vetem egybe a tanári attitűdhöz kötődő tapasz-
talataimat a projektmódszer általános elveivel.

Kritériumok, saját kiállítási példákkal megerősítve
H. Gudjons a projektmódszer fogalom inflálódásától, változásától tartva, a projektoktatás kri-
tériumait így foglalja össze:94

– Szituatív tanítási-tanulási forma: a projektoktatás nyílt oktatási formának tekinthető, a fel-
adatot, a problémát az életből meríti. – Ez az összes kiállítási példánkra igaz, a különböző 
elvontsági fokozatokat figyelembe véve (pl. a kocsmában a Zöld manó fogadtatásától Bence 
bélyeggyűjteményéig).
– A résztvevők érdeklődésén alapuló a témaválasztás. – A Luft kiállítás berlini élményekre és a 
hibás mobiltelefonra építő koncepciója.
– Önszervezés és önálló felelősségvállalás, kritikai gondolkodás. – A biciklis mozgókiállítás 
komplex monumentális egyéni szervezése, majd a befejezetlenség tudatos felvállalása.
– Célirányos projekttervezés és cselekedet jellemzi a projektmunkát. – A koliportrék szisztema-
tikus felépítése, fejlesztése, az eredeti tervhez való konzekvens kapcsolódás.
– Produktum– (végtermék)orientált, a munka eredményének használati értéke adja az oktatás 
végtermékét. – Ez majdnem minden projektünkre jellemző volt, különösen a táskaprojektre.
– Szociális tanulási forma: a kooperáció különböző megvalósulásai. – Többek közt a Lépcsőház 
projekt példaértékű ezen a téren, leginkább azért, mert a legnagyobb csoportlétszámmal létre-
jövő alkotásról van szó.
– Interdiszciplináris tanulás: a valóság összefüggéseinek a tantárgyi korlátokat átlépő komplex 
értelmezése, amelyet a csoportmunka valósít meg. – A tökéletes példa a „valaki98” kiállítás 
intermediális kommunikáció és személyiségreprezentáció a közösségi médiában alcímű projek-
tterve.

Hortobágyi Katalin így egészíti ki a kritériumokat:95

– komplex, alkotó jellegű megismerési és cselekvési egység,
– „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (mo-
dellált) folyamata,
– tanárok és diákok partneri együttműködése (kooperatív tevékenység),
– eszköze a differenciálás: kollektivizál és individualizál – alkalmazkodik a tanulóhoz.

Amint látjuk, a tanuláselméleti részben bemutatott szempontok egyezést mutatnak az itt fel-
sorolt kritériumokkal és azzal a szemlélettel is, ahogy a kiállítási projektek létrejöttek: együtt-
működésen és részvételen alapuló formában, rugalmas, bizalomra építő, pozitív, demokratikus 

94 Johannes Bastian – Herbert Gudjons: Das Projektbuch. Hamburg, Bergmann und Helbig Verlag, 1986/1988 14–28.

95 Verók – Vincze i.m. 27.
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szociális környezetben. A hallgatók könnyebben bevonódtak, döntöttek és a kezdetektől részt 
vettek a folyamatban – a szabad választás egyben saját maguk által való megmérettetés, minő-
sítés is volt. Tehát mindenképpen állíthatjuk, hogy a projektmódszer jól hangolható az alterna-
tív pedagógiai módszerekhez, tanulási folyamatokhoz. De mi a helyzet akkor, ha egy korábbi, 
hagyományos oktatási szisztémához akarjuk kapcsolni a projektmódszert?
A következő fejezetben az egyetemi oktatásba való beillesztés létjogosultságát és már meglévő 
jó példáit mutatom be.

4.3
A művészettörténet tantárgy oktatásához kapcsolódó kérdések 

A Bevezetőben említettem (8. old), hogy milyen módon kapcsolódik az egész téma a 
művészetelmélethez, miként illene jobban a projektmódszerhez a vizuális kultúra fogalom 
(szimbolikusan a címben ez jelenik meg) és ettől függetlenül miért használom mégis a 
művészettörténet kifejezést. A projektmódszer művészeti kontextusban való használhatóságát  
és a művészettörténet tartalmi közvetítésének lehetőségeit szeretném ebben a fejezetben pár 
mondatban felvázolni.

Felvetődik a kérdés, hogy a projektmódszer minden szempontból helyettesíti-e a hagyományos 
oktatási rutinnal közvetített tartalmakat. A projektmódszert általában egy-egy nagyobb ívű 
oktatási program (tanév, félév) keretében kisebb modulokban használják, de előfordul hogy az 
egész komplett tananyag tisztán projektekből konstruálódik. (Leginkább pedagógiai irányzatok 
határozzák meg a formát.)  

A művészeti oktatásban egyszerű a helyzet, hiszen a művészeti alkotófolyamatok és a 
projektmódszer munkafázisai között nagyfokú hasonlóságot tapasztalhatunk! Épp ezért a 
művészeti feladatok kiírásánál sokszor a projektmódszer definiálása nélkül is körülbelül 
hasonló folyamattal találkozhatunk. Jó példa az SZFE operatőri gyakorlatainak modellje, 
amely anélkül is kimeríti a projektre vonatkozó feltételeket, hogy annak nevezné magát. 
A különbség annyi, hogy a kompozíciós, filmes, fotós gyakorlatsorok a mester-tanítvány 
diskurzus keretében kerülnek megvalósításra. A projektmódszer tudatos használatával 
azonban ez az organikus alkotói gyakorlat olyan keretezést kaphat, amelyben a kezdő fázissal 
és a folyamat lezárásával egy tisztábban kontrollálható, az értékelésbe a tanulókat is bevonó 
összehangolt pedagógiai folyamatot lehet létrehozni. A kezdő fázis a feladat meghatározása, 
amelyben a problémafelvetések és lehetséges megközelítések is helyet kapnak, a lezárásnál 
pedig a prezentációnak egyik legjobban bevált formáját használják már sok helyen művészeti 
egyetemeken, ez a kipakolás, a rész-, vagy vizsgafeladatok mustrájának reprezentációs 
lehetősége. 
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Az elméleti oktatásban a komplexitásra törekvő, interdiszciplináris tudásátadásnak egyik 
alapformájaként a projektmódszer jól beépíthető, felhasználható, kiegészíthető a teljes 
tananyagban. Összehangoltan alkalmazható azokkal a konstruktív pedagógiai módszerekkel, 
ahol a produktív (kreatív, alkotó) tanuláson van a hangsúly, de véleményem szerint nagyon jól 
alkalmazható akár teljesen régi vágású reproduktív (magolós) pedagógiai rendszerekben is. 

A legfontosabb kérdés bármilyen metodika, esetünkben a projektmódszer tanításba való 
beépítésére vonatkozóan, hogy milyen elvárásaink vannak az átadandó tudásanyag terén, azaz 
egy tárgyanyag  birtokbavételével kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a tartalmi keretek behatárolása 
az elsődleges feladat, hogy el tudjuk dönteni mit és hogy érdemes elsajátítani a tanulóknak.

A tartalmi meghatározás terén újabb dilemmába futhatunk bele, hogy milyen szisztematikus 
művészettörténeti tudásanyag átadására van szükség és egyáltalán szükség van-e konzekvensen 
behatárolt tudáshalmazban gondolkodnunk. Milyen elvárásokat kell támasztanunk a diákok 
felé tehát? Sok szó esett a tanulási folyamatok újabb mintázatáról, a klasszikusnak nevezett 
műveltségi területek szétbomásáról, a frontális módszerek elavultságáról és az új, a hallgatók 
által képviselt más tanulási és tudáskompetenciákról, amelyekben olykor előrébb járnak, mint 
tanáraik. Ezek a jelenségek mind összefüggenek a tartalmi meghatározások szempontjával.

Pedagógiai tematikájú diskurzusaim és általános tanári tapasztalatom alapján két megállapításra 
jutottam tartalom, azaz művészettörténeti tudásanyag meghatározása terén: 1. Az embereknek 
biztonságos érzést nyújt a tájékozottság. (Bármilyen témában legyen az.) Esetünkben például 
jó érzés lehet múzeumban tájékozottnak lenni, jó felismerni a körülöttünk lévő világ alkotásait, 
jó érzés informáltnak lenni. Tudni, hogy a Kunsthistorisches Múzeumban mennyi Brueghel 
festménnyel találkozhatunk, vagy hogy ha felnézünk a budapesti belvárosi bérházakra hány 
különböző klasszikus épületelemet tudunk felismerni, megkülönböztetni. Tehát, jó, ha ezeket 
ismerjük és oktatói szemszögből nézve hasznos ezt a tudásanyagot valamilyen formában átadni.
2. A forma kérdése itt meghatározó. Az eddig működő reproduktív (magolós) logikára épített 
oktatási forma, mint már említettük nem működik, önmagában semmiképp. Tehát ha egy 
tartalmi keretet akarunk létrehozni, akkor az abban lévő tudásanyagot flexibilis rendszerben 
érdemes átadnunk. Ha szükséges elméletben (akár frontálisan is), ha szükséges terepen 
(esetünkben múzeumban), vagy interaktív módon (pl. kiállításokon, feladattal egybekötve), 
vagy projektmódszerrel. A leglényegesebb motívuma a tudásátadási formának ma egy tanár 
számára: az utak biztosítása!
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4.4
Példák külföldön és Magyarországon a művészetelméleti képzésben

Magyarországon az egri EKF, a szegedi JGYPK, pécsi PTE művészeti szakokon, intézetekben, 
a MOME-n és a Képzőművészeti Egyetemen, tehát a hivatalos művészeti felsőoktatásban, mű-
vészképzésben, a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódva (az SZFE-n is) létezik a projektmód-
szer (pl. projekthetek formájában a MOME-n96), de más egyetemeken és általában a művészet-
elméleti, azon belül oktatásban itthon még nem elterjedt gyakorlat. (Épp ezért volt nagy kihívás 
ezzel a módszerrel ilyen céllal kísérletezni.)

A magyarországi felsőoktatásban a bevett tradíció az elméleti tantárgyaknál jellemzően a fron-
tális oktatásra épülő előadás, szeminárium. Az elméleti oktatás az egyetemen még mindig a 
tekintélyelvűség, a művészeti egyetemeken pedig a mester-tanítvány rendszer hagyományát 
folytatja. E tradíció mentén a kooperativitás, az együttműködés és a demokratikus tanár-diák 
viszony, illetve a tanulási szempontok kevésbé érvényesülnek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a fiatal (Z, Y) generációk teljesen új tanulási és kommunikációs 
szokásai még távolibbá, idegenebbé teszik a hagyományos oktatási módszereket. Említésre 
méltó ugyanakkor, hogy az általános és középiskolai oktatásba már jóval korábban beépült a 
módszer, érettségi feladatként és egyéb változatos tantárgyi területeken használják.

De miért lehet egyáltalán szükség ma a projektmódszer használatára a felsőfokú művészetelmé-
leti oktatásban? Leszűkítve a kört, emeljünk ki párat a válaszok közül.

96 Kurzushét kiírásra példa a MOME-ből. 

Fóbia-design/Modern és kortárs művészet és design: speciális témák (K129-32-06) (Lakner Antal; Dr. Szentpéteri Márton)

Leírás: A designkapitalizmus világában a fóbiák elkerülhetetlenek. A modern ember miközben úgy hiszi, hogy a tudomány és az üzlet mindenre kínál megoldást 

– vagyis minden gond és baj elűzésére akad egy jól tervezett termék –, valójában egyre jobban retteg, egyre inkább szorong, egyre jobban elidegenedik 

önmagától és társaitól. A totális esztétizáció és a designkultúra mátrixi világában látszólag minden szép és jó, a halálnak pedig se híre, se hamva. Ám a 

szőnyeg alá söpört dolgok előbb-utóbb megbosszulják magukat, hiszen az ember korántsem halhatatlan, amint azzal fogyasztói avatárja, tervezett virtu-

ális szurrogátuma talmin kecsegtet. A médiabuborékok előbb-utóbb kidurrannak, s a védtelen csetelő bajba kerül. Mit kezdhetünk ezzel a helyzettel? Mi 

módon tudjuk magunkat kitervezni ebből a válságból? Fóbiadesign, vagy designfóbia? A kurzus célja, hogy a designkutatás, illetve a művészeti kutatás 

teoretikus, praktikus és poétikus eszközeivel közelítse meg e rendkívül komplex kérdéseket, mégpedig minden esetben figyelemfelkeltő, érzékenyítő és 

problémamegoldó módon.

Módszer: A kurzus elején a kurzus vezetői ismertetik a részletes briefet, majd pedig vendégelőadókkal közösen a fóbiák világára és a designkapitalizmus sajátos-

ságaira vonatkozó megfontolásaikról beszélnek. Az előadásokat követő vita után a hallgatói kutatócsoportok olyan szituációkat, tereket és tárgyakat keres-

nek, illetve kutatnak fel szűkebb környezetükben és mindennapjaikban, amelyekkel kapcsolatos fóbiákat ismernek, illetve tapasztaltak már és amelyeket 

a kurzus alatt számos összefüggésben értelmeznek majd azzal a céllal, hogy a tervezett szorongást enyhíteni tudják. A fóbiakeltő szituációk és tárgyak 

áttervezése mellett az elidegenítést segítő designfogások meghekkelése is járható út lesz. A kurzust a különféle installatív, rapid prototípus-jellegű, illetve 

makettes tárgyiasulások prezentációi zárják majd. A miniprojektek során folyamatos, a kutatás mikéntjére reflektáló kutatási napló (research journal) 

vezetendő, tetszőleges, ám mindenképpen színvonalas és tartalmas formában. A kurzus előadások, terepmunka (ti. vizuális antropológia), prezentációk és 

viták, illetve workshopok formájában valósul meg.

Értékelés: Órai részvétel, projektnapló (research journal), prezentációk és a kurzus végi koncepció, illetve annak installációja alapján.
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A kortárs (sőt már a modern avantgárd) művészethez kapcsolódó művészettörténeti paradig-
maváltás útján a 20. században nagyon sok új művészetelméleti irány született, igen sok pedig 
megkérdőjeleződött. A klasszikus „egyetemes” művészettörténeti kánonra építő tudásanyag el-
avult. Helyette a kiterjesztett kánon, új témák (vizuális kultúra), új kutatási perspektívák (gen-
der, kritikai kultúra kutatás stb.) újraértelmezése interdiszciplináris tanulási formát és kritikai 
gondolkodást igényel – ami összességében közel áll a projektmódszer megközelítési szemléle-
téhez.
Vegyünk közelebbről egy példát: egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az esztétikai tapasztalatra 
vonatkozó, a fogadtatásra építő (recepcióesztétika), vagy éppenséggel a percepción vagy köz-
vetlen megtapasztaláson alapuló művészetfilozófiai és pszichológiai elméletek, melyek mind-
egyike alapvetően gyakorlati aspektusból is megközelíthető. A projektmódszer mint praxisori-
entált közvetlen tapasztalati megismerési mód éppen ezt a megértési és megismerési folyamatot 
támogatja. A mi esetünkben egy nagyon fontos, a művészettörténet, vizuális kultúra kontextu-
sába igencsak beágyazódó elméleti téma, a museum studies (exhibition studies) került górcső 
alá. (Lásd a 1.2 fejezetben a Lépcsőház projekt művészettörténethez és museum studies-hoz 
kapcsolható témáit.)

Több amerikai egyetem használja a projektmódszert az elmélet kiegészítő gyakorlataként.
Nicholas Mirzoeff, a New York Állami Egyetem (Stony Brook) Művészeti Tanszékének pro-
fesszora régóta kísérletezik azzal, hogy a vizuális kultúra témakörét a gyakorlati tanulás irá-
nyában kiterjessze. Az is lényeges eleme ennek a megközelítésnek, hogy az elméleti tantárgy 
keretében meghirdetett műhelymunkát a hallgatóknak kultúratudományi kurzusként kell telje-
síteniük, ami azzal jár, hogy részt kell venniük adott mennyiségű gyakorlati és kritikai munká-
ban… „Aktívan részt kell venni a tevékenységben, be kell piszkítani a kezünket. Az sem számít, 
ha nem vagyunk jók benne, de tudnunk kell, miből áll a gyakorlati oldal ahhoz, hogy jobban 
megértsük, amikor az emberek beszélnek róla.”97 Mierzoeff beszámol fotó és videó dokumen-
tációs projektekről, melyeket a diákok saját blogjaikon mutattak be. 
Ha tájékozódni kívánunk a projektmódszerről, az internet nagyon sok találatot kínál fel. Ezek 
közül számomra azok az esetleírások, tanulmányok voltak mérvadóak, melyek konkrét projek-
tekből táplálkoztak. (A lábjegyzetben a teljesség igénye nélkül válogattam a számomra érdekes, 
témához kapcsolódó példák közül.)98 A szakirodalom folyamatosan bővül, föllelhető néhány 

97  Margaret Dikovitskaya: Interjú Nicholas Mirzoeff-fal. Apertúra 2013. tél. (http://uj.apertura.hu/2013/tel/interju-nicholas-mirzoeff) Utolsó letöltés 2018. 

01. 13.

98 Hanny Wijaya: Practice-Led Project as a Creative Method to Enhance Theoretical Knowledge in Art and Design Education. 2017. (http://www.ingentacon-

nect.com/contentone/asp/asl/2017/00000023/00000002/art00009?crawler=true&mimetype=application/pdf)

 Lara M. Lackey: What is Exhibition For? Considering the Purposes of Art Display in a Saturday Art School Context. https://learningthroughmuseums.

wikispaces.com/file/view/ArtEdExhibition.pdf

 Doug Ahford: Exhibition as an artistic medium....

 Ramona-Cristina Balanescu: The Project.based learning in the higher education – theoretical and practical aspects. http://www.afahc.ro/ro/afases/2015/

afases_2015/socio/Balanescu%20Ramona.pdf
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összefoglaló munka is, konkrét megvalósított projektekről pedig bőséges a tájékoztató. „Az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum online katalógusának segítségével az 1990 és 2005 
közötti időszakot megvizsgálva, jól látható, hogy a hazai szaklapokban a projektekkel foglalko-
zó cikkek száma fokozatosan nő. Az 1990 utáni időszakban hozzáférhetővé válnak a külföldön 
megjelenő cikkek, szakkönyvek. A német nyelvű irodalom szélesebb választékban áll rendel-
kezésre, mert az OPKM mellett a Goethe-Intézet könyvtára is minden fontos művet biztosít az 
érdeklődőknek.”99

99 Verók – Vincze i.m. 47.

Furi K doki.indd   93 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 94

4.5 
A projektfeladat értékelése, visszajelzések, nehézségek

A projektek értékelése
A zárás magában foglalja a produktum bemutatását, illetve a produktum és az egész munkafo-
lyamat értékelését. A projekt értékelésében – mint ahogy a folyamat egészében – aktívan részt 
vettek a tanulók is.
Projektjeinkben az elvégzett munka, a dokumentált munkafolyamat, legtöbb esetben a befeje-
zett produktum volt az értékelés tárgya. Az értékelés során közösen vitattuk meg a munkákat, 
a csoportok prezentálták műveiket. Háromszor került sor csoportos megbeszélésre, az első az 
ötletekről szólt, a másodikon a hirdetéseket, az elkészült promóciókat mutatták be a résztve-
vők, a harmadik pedig a befejezett kiállítások prezentációja volt egy fókuszcsoportos intejúval 
egybekötve.

Dokumentáció
A projektekről készült egy koncepcióleírás, egy promóciós anyag, majd végső állapotukban 
fotós, vagy filmes dokumentáció. A folyamatokat ezek alapján utólag bontottuk vissza. 
Hiányosságnak könyvelhető el, hogy napló, vagy sketchbook nem készült a projektekről, ez 
nem volt a kiírásban feltételként megadva.

Visszajelzések
A hallgatóktól az információ visszanyerése kvalitatív kutatási módszerrel, fókuszcsoportos for-
mában, hanganyag rögzítésével, ezenkívül egyéb empirikus eszközzel, mint emailben elküldött 
kérdéssorok és más személyes és online kapcsolat formájában történt. (Részleteket, szemelvé-
nyeket az 1. és 2. mellékletben közlök.)
A fókuszcsoportos beszélgetés során a megvalósulással kapcsolatos válaszokra voltam kíván-
csi: tehát kérdéseim az alkotói folyamat művészi minőségére, a létrehozás fázisaira, a terv, kon-
cepció és megvalósított anyag közti eltérésekre és a folyamat közben felmerülő nehézségekre 
irányultak.

Nehézségek
Számomra a keretek optimális megtervezése okozott nehézséget, például a határidők betartása 
és a prezentációk, visszajelzések, a csoporttalálkozók koordinálása. 
A visszajelzések terén nem érzékelhető teljes homogenitás. Nem sikerült mindenkitől megfele-
lő, illetve a többivel összevethető információt lekérdezni, pedig a hozzávetőleg 60 fő munkájá-
ból akár reprezentatív mintát is létre lehetett volna hozni. Az 1. és 2. mellékletben a munkafo-
lyamat illusztrálására és különböző élményekre vonatkozóan mutatok be részleteket a diákok-
kal folytatott levelezésből.
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ZÁRSZÓ

A dolgozat végére a kiállításprojektek is lezárultak. 
A Lépcsőházi Csereakció fotói a duplán csavart kiállításfolyamatban a végén magukra ma-
radtak. Ezt a problémát mindenképpen szeretnénk orvosolni, próbálunk kiállító helyet találni a 
rekonstruált portréknak, lezárjuk az átkontextualizált fotópárok történetét. A Kétnapos kurzus 
kiállításai közül kettő még mindig látható az SZFE Szentkirályi utca 5. emeletén lévő kis galé-
riában. A harmadik, a többihez képest monumentálisnak mondható Art Exhibition Wherever 
projekt 26 dokumentált munkáját is lezártnak tekinthetjük, annak ellenére, hogy néhány közü-
lük nem jutott el a megvalósítás utolsó fázisáig. A folyamatorientált projektek kategóriájába 
sorolhatjuk őket a bennük megmutatkozó gazdag invenció és komoly munka révén.

Összefoglalva DLA dolgozatomat:
– A témafelvetésem az volt, hogy hogyan lehet gyakorlatot bevonni a művészetelméleti okta-
tásba.
– Sok egyéb saját oktatói kísérletem mellett a múzeumi, kiállítási tudásterületre helyezve a 
hangsúlyt, a projektmódszer gyakorlatias oktatási formáját választva kezdtem a kísérletekbe.
– Mindezt úgy, hogy erre nézve (a felsőoktatásban) konkrét példát csak különböző irodalmak-
ban, a hazai gyakorlatban pedig kevés precedenst találtam. 
– A kísérletnek a magyarországi megjelenés viszonylatában tehát mindenképpen újdonságérté-
ke van.
– Az együttműködésen alapuló projektmunkákban a művészeti kiállítás volt fókuszban.
– Az SZFE projektcsoportjai által létrehozott munkákat mutattam be, elemeztem különböző 
témák alapján: Megvizsgálva, hogy 
1. ehhez a gyakorlati folyamathoz hogyan lehet elméleti alternatívákat kapcsolni,
azután tovább alakítva, kifordítva a kérdést, 
2. hogyan lehet a mi mini kiállítási produktumainkat hozzáilleszteni egy általános elméleti kri-
tériumrendszer szerint meghatározott témához (a művészeti kiállítás), végül pedig
3. esetleírások formájában elemeztem a projekteket a fenti szempontok kidomborításával.

Izgalmas volt kibontani ezt a sok projektet a dolgozat során, és visszanézve különösen nagy 
örömöt jelent számomra, hogy összefűzhettem a kiállítás témájára szervezett kísérleti projekt-
feladatokat. A közreműködő diákok nélkül természetesen sehova sem jutottam volna. A munká-
juk, a közös interakció, a megfigyeléseim együtt alakultak egy kollektív tapasztalattá, melynek 
gyümölcséből mindenki szakíthatott. Én szakítottam. 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki megerősített, bátorított és támogatott, utat mutatott és kijavított, 
aki lehetőséget biztosított, hogy dolgozhassak rajta, aki ösztönzött és inspirált munkámban. 

M.Tóth Gézának köszönöm megerősítő bizalmát, támogatását, Tréfás Krisztinának a lektorálást, a 
lelki támaszt és útmutatást, Füri Juditnak a korrigálást, a biztatást és biztonságot, Kollányi Tamásnak 
a kollegiális együttműködést, Jeli Vikinek a lelkesítő megerősítést és javításokat, Stéger Tamásnak a 
lehetőséget és az utómunkát, Szabó Csenge Katinkának, hogy formába rázta,

Benedek Lórinak és Matyinak, kisfiaimnak, Atának és Füri Izabellának, anyukámnak mindent, 
amit... 
Sziopisz Marinak a türelmes elfogadó bizalmat, Illés Anikónak a kezdeti lökést, amelytől aztán a 
végén elkanyarodtam, de a szemem előtt még mindig ott lebeg a legelső változat, Pallagi Andreának 
pedagógiai szakmai útmutatásáért, Szilágyi Sándornak azt a mondatot... 

Kuti Editnek, a vigyázó gondoskodást, Zsákai Szilviának, hogy lehetőséget biztosított messziről 
szemlélni a dolgokat, 
Kende Jánosnak, Balázs Gábornak, Vecsernyés Jánosnak és Rajk Lászlónak a támogatást az utolsó 
utáni pillanatban,
Sárközy Rékának, hogy segített a megtorpanásokból továbblépni, Purkarthofer Benedeknek a kor-
rigálást, Kiro Roskvist-nek, Elisabeth Bye-nek és Trine Hendrixen-nek, hogy a gyakornoki munkám 
során lehetőséget biztosítottak arra, hogy írhassam és fejleszthessem a dolgozatot.

Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom minden projektrésztvevőnek, az SZFE diákoknak, 
akiknek munkájából épült fel a dolgozatom. Örök hála az együttműködésért:
Bedécs Lola, Fehér Ágoston, Kapitány Frigyes, Meister Natália, Podányi Dániel, Tóth Máté, Vincze 
Alina, Kis André, Kiss Viktória, Kovács Domonkos, Majszin Éva, Málnási Cs. Eszter, Pálfi Dániel, 
Szórád Máté, Juhász Renáta, Kossár Dániel, Kovács Krisztina, Marity Bianka, Muhr Anita, Nagy Wal-
ter, Schnabel Annabella, Balogh Péter Attila, Büki Marcell, Csizmadia Botond, Kiss gergely, Kissik 
Petra, Mészáros Gábor, Necz Balázs, Seidl Domonkos, Danszki Fruzsina, Dobány Péter, Kádár Laura, 
Kocsányi András, Kungl Zsigmond, Richolm Orsolya, Soós András, Gyimesi Anna, Korom Anna, Nagy 
Lili, Rudolf Olivér, Szeleczki Rozi, Török Marcell, Wrochna Marcell, 
Kádár Hanna, Göttinger Magdi, Szilágyi Máté, Hajdú Bea, Hajdú Mariann, Szekeres Szintia, Milch 
Júlia, Budai Dániel, Halmos Ádám, Balogh Eszter, Tóth Márk, Osbáth Márk, Szabó Benjámin,
Rákosy Zsófia, Pálffy Zsuzsa, Ajkay Krisztina, Németh József, Ottrok Balázs, Günther Sípos Dávid, Fá-
bián Márton, Gábor András, Pusztai Krisztián, Ancsics Csaba, Orsós Róbert, Tiszttartó Szilárd.

Furi K doki.indd   96 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 97

1. MELLÉKLET 
A LÉPCSŐHÁZI FOTÓPROJEKT 

Levelezések. 
Rövid interjúk, válaszok az alábbi kérdések alapján:

KÉRDÉSEK

1. A projekt melyik részét élvezted a legjobban?
2. Szereztél-e hasznos tapasztalatokat a feladat, ill. a folyamat során? Ha igen, akkor kér-
lek írd le.
3. Milyen hiányokat, hibákat tudnál felsorolni a lépcsőház projekttel, a feladattal, a mun-
kával, folyamattal kapcsolatban?
4. Eszedbe jut olyan kiemelkedő pillanat, amit a projekt során megéltél?
5. Meg tudnád határozni azt a szakaszt a projektből, amit művészi folyamatként éltél 
meg?

Röviden felelevenítem a projekt állomásait: 
– előadás általában a kiállításról, kiállítás feltételeiről 
– kiállításötletek, azok prezentációja (Magdi ötlete nyert)
– A kivitelezés megtervezése, időzítés
– fotózások
– a kiállítási akció megtervezése, képek előkészítése, majd nagyítás
– esti akció – képek kasírozása, cseréje, visszahelyezése a az eredeti helyükre
– fogadtatás – 
– kiállítás áthelyezése a Büfé Galériába
– a képek továbbra is az 5. emeleten a zeneteremben várnak 
a folytatásra, vagy a tulajdonosaikra.

Furi K doki.indd   97 2018. 05. 11.   0:30



Füri Katalin | Doktori értekezés 2018 98

VÁLASZOK
(Az alábbi válogatott négy levélben áttekintést kaphatunk az élményekről, a munkafolyamatról 
és a tapasztalatokról)

SZ.M. válasza
1. A fotózást
2. Igen. Bár lehet, h nem ez a leghasznosabb válasz, de mivel konkrét fotókat utánoztunk, 
az egész egy szuper világítási gyakorlat volt.3. Nem nagyon tudok hibákat vagy hátrányokat 
mondani. Az, h az iskola pár „polgára” sikítófrászt kapott, és szinte kegyeletsértésnek érezte az 
akciót, csak hozzáad az élményhez.
4. Amikor elhoztuk a képeket, és megláttuk, h milyen csodásak papíron.
5. A fotók tervezésén és a konkrét fotózáson kívül talán az ötlet megszületése volt még művé-
szeti szakasz. Mármint egyfajta művészeti (vagy inkább esztétikai/kurátori) gondolkodás kellett 
hozzá.
Ui: remélem ezt a projektet más osztállyal nem csinálod, hiszen ez a mi kis szeretett akciónk 
volt!!! 

Kérdés még tőlem: Szuper! És nagyon köszi! Még annyit, hogy azt az élményt katarzisnak is 
tudnád hívni?
SZ.M.: :D hat ilyen tök egyértelműen nem nevezném katarzisnak, de azért nagyon jó volt. Szó-
val nem ilyen Lars von Trier filmek okozta katarzis. De ha az kell, akkor annak nevezem!

G.M. válasza
Szia Kati :) 
1) Nekem az ünnepélyes megnyitó tetszett a legjobban, amikor beszédeket mondtunk és gratu-
láltunk egymásnak, 
nyilván mert nagyon vicces volt de azért is, mert az olyan játék jó amit komolyan veszünk, és 
ezért ennek a formális résznek nagyon jó hangulata volt. 
2) Hát! A fotógyakorlat szerintem amúgy érdekes (nem voltam benne nagyon aktív) – de a pa-
píron szerintem jó feladat diákoknak rekonstruálni meglévő képeket 
– tanulságos. 
3) Én őszintén nem mondanék ilyet, de már csak azért is, mert ez a vizsgaidőszakban kicsit el-
törpült inkább egy vicces kiegészítése 
volt egy egyébként stresszes időszaknak, és mindenki annyit vett ki belőle amennyit akart. pl 
mint ahogy mondtam, én a fotózások nagy részén nem voltam ott, de jöttem keretezni és ragaszt-
gatni mikor ráértem pár másik emberrel – nyilván ha minden része kötelező lett volna akkor ki 
tudnék emelni olyan részt amit nem élveztem. 
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Ja, de hülye vagyok ezt most utólag írom – hát ugye a fogadtatás. Azzal együtt, hogy benne volt 
a pakliban, hogy nem tudjuk hogyan reagálnak – ezért is nem szóltunk előtte, 
de engem meglepett az a pár negatív reakció amit kaptunk – persze inkább vicces.  
Az SZFE nagyon büszke arra, hogy nem egy hagyományos iskola, hanem „tágak a keretek”, és 
ehhez képest nagyon vaskalapos reakciók érkeztek. 
De tulajdonképpen szerintem ez a projekt művészeti értéke is – hiszen ez egy művészeti iskola 
ahol viszont sajnos csak nagyon kézzelfogható dolgokat alkotunk – de ebből fakad az is, hogy 
azokat nagyon unalmas módon prezentáljuk és reagáljuk le bemutatunk dolgokat – arra kapunk 
némi véleményt – aztán egy jegyet. 

Ha csak szép képeket készítünk, és kitesszük, és nincs benne az „akció”, valszeg semmilyen re-
akció nem lett volna, vagy nem igazán... – így viszont végül is kiváltottunk mindenfélét – valaki 
nevetett, valaki észre sem vette, valaki kérte, hogy szedjük már le, valaki felháborodott, hogy 
mások felháborodtak, stb. 

– Tehát azzal együtt, hogy viccnek indult, tulajdonképpen abszolút rávilágított az egyetemen 
belül egy problémára, vagyis előhozta egy olyan oldalát, amit nem szívesen mutat és 
ami jól mutatja mi az amit nem szeretünk benne.  Nem??
Ami pedig a művészeti oktatás leglényegére világít rá :D HAHA ez már lehet, hogy túlzás, de 
érted mire gondolok!
Nekem például különállva nem érnek olyan sokat, ami lehet, hogy nem jó fej tőlem, mert tudom, 
hogy a Daniék sokat dolgoztak rajta, és tényleg nagyon szépek lettek, 

de számomra a kicserélés volt benne a kunszt. 
és külön fura volt önállóan látnom ahogy pózolok azzal a hatalmas objektívvel :D arra gon-
dolok, hogy aki elmegy mellette jézusom mit gondol, hát sosem csinálnánk magunktól ilyen 
beállított képeket. :D000

4) Jajj, lehet, hogy inkább ide lett volna jó válasz az 1, pont :) De mindenképp a beszédek
5) – ugye maga a fotózás 
– illetve emlékszem arra, mikor kitaláltuk és megbeszéltük, hogyan valósítjuk meg – nagyon 
konstruktívan hangulatban telt és azt gondolom igazi koncepciókat is hasonlóan kell megolda-
ni.
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K.H. válasza
1. A projekt melyik részét élvezted a legjobban?
Jó volt szabadon ereszteni a gondolatokat és mindenfajta korlát/megvalósíthatóság nélkül ki-
gondolni kiállításokat. Szuper, hogy egy vicce ötletre is lehet komoly akár művészeti értékkel is 
bíró projektet alapozni, ez mindenkit motivál.
2. Szereztél-e hasznos tapasztalatokat a feladat, ill. a folyamat során? Ha igen, akkor kér-
lek írd le.
Köztereken projekteket csinálni nagyon jó a közvetlen visszajelzés miatt.
3. Milyen hiányokat, hibákat tudnál felsorolni a lépcsőház projekttel, a feladattal, a mun-
kával, folyamattal kapcsolatban?
Az utóélet, az esetleges lekommunikálás, hogy mit beszéljünk róla, persze úgy is kerek a projekt, 
hogy magyarázat nélkül csak figyeljük a reakciókat, hiszen önmagában elég magyarázatok a 
fotók. Ezért volt erős az ötlet.
4. Eszedbe jut olyan kiemelkedő pillanat, amit a projekt során megéltél?
A negative reakciók, pedig nem volt se permanens a kiállítás, és semmiben sem tettünk kárt, 
szerintem csak akkor lehetne tiszteletlen(?) ez az egész, ha az eredetiek megrongálódtak volna!
5. Meg tudnád határozni azt a szakaszt a projektből, amit művészi folyamatként éltél 
meg?
 A srácok akik fotóztak azoknak, a rekonstruálás mindenképpen (végül is én is rajzoltam krétá-
val fel rekonstruálandó feliratot, ez is olyasmi érzés volt)! Együtt gondolkozni ötleteken szintén, 
és megtárgyalni a hatásokat is.

B.E. válasza
1. A projekt melyik részét élvezted a legjobban? 
Amikor elmentem a képekért a nyomdába ahol előhívták, és végre a kezünkben voltak, meg 
lehetett nézni élőben, hogy sikerült. Természetesen a másik legkirályabb pillanat az volt, mikor 
titokban felraktuk őket a falra. Van hogy ma is megnézem azt a videót, amit akkor vettünk fel, 
ha ráakadok a google driveban.
2. Szereztél-e hasznos tapasztalatokat a feladat, ill. a folyamat során? Ha igen, akkor kér-
lek írd le.
Azt, hogy egy ilyen apró, kedves  projekt is sokféle, nagyon különböző reakciót vált ki az embe-
rekből. Azt hittem kicsit közömbösek lesznek, ehhez képest voltak szélsőségek.
3. Milyen hiányokat, hibákat tudnál felsorolni a lépcsőház projekttel, a feladattal, a mun-
kával, folyamattal kapcsolatban?
Az utógondozást kicsit elengedtük, sajnálom, hogy tűntek el képek. És lehet, hogy jó lett volna 
a kihelyezés után pár nappal mondjuk kitenni egy táblát, egy kis leírással, hogy egyértelmű 
legyen a szándékunk, és ne legyen sértődés.
4. Eszedbe jut olyan kiemelkedő pillanat, amit a projekt során megéltél?
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Amikor feltettem a saját képemet a falra, az izgi volt. Meg amikor láttam elmenni embereket 
mellettük a folyosón, és figyelni hogy észreveszik e. :)
5. Meg tudnád határozni azt a szakaszt a projektből, amit művészi folyamatként éltél 
meg?
Az ötletelést és fotózást mindenképp, de nekem még a barkácsolás, keretberakás is annak szá-
mított. :D
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2. MELLÉKLET 
VISSZAJELZÉSEK AZ ART EXHIBITION 

WHEREVEVER PROJEKTRŐL

Hangfelvételeket készítettem az utolsó két fókuszcsoportos órán, melyeket sajnos nem 
tudok prezentálni a dolgozat keretein belül (személyes meghallgatásra alkalmat lehet ke-
ríteni), azonban a levelezésünkből válogattam olyan kiegészítő idézeteket, melyek megvi-
lágítják a folyamatot, a projektek tartalmát.

A forrásanyagot a harmadik, az Art Exhibition Wherever fejezetben jelölt számozással teszem 
átláthatóvá, az ott bemutatott projektek levelezéséből láthatunk részleteket.

Liftkiállítás (3.1.5)
A kiállítás anyagát egy régebbi kiállításom szolgáltatta, a TV aulában rendeztem anno kamera-
man portrékból, felhívva ezzel ránk kicsit a figyelmet az irodisták számára, hogy vannak ebben 
a házban olyanok is akik a tényleges televíziózást végzik, és nem csak számok vagyunk egy adat-
lapon. A liftbe azokat válogattam össze akiknek van valamilyen kapcsolódásuk az SZFE-hez.
A kivitelezés gyorsan ment, mivel tudtam előre, hogy mit szeretnék, az A. Cs. segítségével gyor-
san felraktuk a képeket a helyükre, ott már improvizálás nem volt.
Büszke voltam, hogy sikerült megvalósítani, kicsit szégyenkeztem is (ezért nem hagytam fent 
legalább egy hétig, pedig a Márk Iván nagyon kapacitált e téren). Ez nem is tudom milyen szé-
gyen érzet volt bennem, inkább egy ne-mondják-már-mi-a-franc-van-a-liftben érzés. Hiba volt! 
Büszkének kellett volna lennem maximálisan magunkra akik ki vannak állítva, és nem adni teret 
a hülye érzésnek. Biztos van erre egy latin fogalom a pszichológiában.
De mint mondtam örültem neki, jó érzés volt, egy már elfeledett kiállítást újra értelmezni, up-
gradelni. 
A fogadtatás jó volt, bár szombaton szinte csak mi voltunk bent a házban, és akik szerepeltek 
azoknak alapból tetszett, akik meg „csak” a tükrön lévő keretben látták magukat mind pozitív 
visszajelzések érkeztek. 
Művészi alkotó folyamatnak éltem meg az ötletet, amikor eszembe jutott az utazó kiállítás öt-
lete. Egyébként mindig van nálam egy-két ilyen jó ötlet amiket kirántok a farzsebemből ha 
szükség van rá.

Szobakiállítás (3.1.6)
Az én kiállításötletem az, hogy egy kedves barátom rövidebb (vagy 1-2 hosszabb is becsúszhat) 
versei közül kiválasztok 15-20at és mindegyiknek megtalálom a megfelelő saját kis helyét a szo-
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bámban. Valahogy úgy ahogy a képeken is látszik de ez még elég kezdetleges. szeretném, hogy 
a versek valahogyan kapcsolatban álljanak a helyükkel..
Az alkotói folyamat nyugodt volt és jó hangulatú, de extázist nem éreztem..

„Otthonos” (3.1.8)
„Ez az egész projekt kettőnk közös útja volt. Eleinte csak évfolyamtársi kapcsolatban álltunk 
egymással, majd miután összeköltöztünk, egyre szorosabbá vált a barátságunk. A projekt ki-
vitelezése közben is azt éreztük, hogy ez egy olyan közös munka, ami még jobban megerősíti 
azt a viszonyt, ami már többé vált, mint szimpla lakótársi. A történet szomorúsága, hogy végül 
másfél év együttélés után szétköltöztünk. Mindkettőnk számára meghatározó volt ez az idő, a 
VIII. kerületi bérlakással és annak minden bútorával, tárgyával és az idegen szemnek tűnő ren-
detlenségével, ami nekünk sokkal többet jelentett, mint egyszerű káosz. Ez a MI káoszunk volt. 
És ez a szép ebben az egészben.”

ZÖLDMANÓ az Óbester borozóban (3.1.11)
1. Milyen érzés volt ott lenni, végig nézni az egész kísérletet? 
– Izgalmas volt és ijesztő. Kicsit kiszolgáltatottnak éreztem magam mert valahol nem egy szok-
ványos kiállítás csináltam és rá paráztam, hogy mit fognak reagálni a többiek. Kíváncsi voltam, 
hogy akik megnézik a kiállítást mit látnak bele. Tanulságos volt a reakciójuk. 
2. Éreztél a munkában (kiállítás) művészi folyamatot, ha igen, hol, melyik fázisnál? 
– Az előkészületeknél, mikor az ötlet megfogalmazódott bennem. 
3. Esetleg bizonyos pontjain, pillanatában a kiállítási folyamatnak (elkészítés, dokumentálás, 
egyes visszajelzések, leszedés) emlékszel-e valamilyen katartikus érzésre? 
– Mikor a kocsmában lévő festményekre rá ragasztottam az üres fehér lapokat akkor éreztem 
a katarzist miközben a civilek nem értették, hogy miért csinálom ezt. Happening érzés fogott 
el akkor. A felvételek újra nézése is izgalmas volt mert részletesebben tudtam elemezgetni a 
reakciókat. 

LUFT (3.12)
– Megcsináltátok? Milyen volt?
„Igen igen, nagyon nagyon jó volt. Nagyon. Van videó, meg fotó is, úgy hogy majd megmutat-
juk.”
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Klara is Real (3.2. 16)
Hello, these are my plan details: I have met Ondrej, the author, he  gave me some of his aquarell 
paintings. I decided to frame it all in black frames. to make the whole exhibition like a one 
piece. Make it clear and simply. I am waiting for the print of pc graphics and some paintings 
will be on canvas. But I am not sure about this idea, we will see at the place if it fits, because it 
is a bit different. Ondrej made also a Klara doll from textile. In next message, I will send you a 
picture of some framed paintings. We also made a bookmark with a small text about Ondrej´s 
work and about him. These bookmarks will be also printed on Monday. The only problem I 
have, is, that the woman from the coffee shop haven´t answer on last message. So maybe I will 
have to change the place. Ondrej have two friends in Budapest, which knows Klara paintings 
and one of them is owner of the restaurant and another is owner of the tea house. So I will man-
age to do the exhibition soon, till the end of January. 
Here is the text, I hope it is not too long. but I can shorten it if you wan´t. I made a bookmarks 
with the same picture and text : 

“Klara is real” exhibition 
Ondrej, author of the illustrated character “Klara, was a successful businessman until he be-
come a new born artist. The idea of “Klara” started a bus in Rio de Janeiro. “I clearly re-
member this moment.” The drawing started in late 2013 in Buenos Aires, after visiting with an 
Argentinian artist who said that everyone can draw. It was the same Argentinian artists who 
inspired Ondrej to draw Klara for the first time.
“She is a beautiful women. Once she commented she wouldn’t like to have children. I said the 
kids are fun. To prove that, I decided to draw her one. After I left, the character stayed with me 
and I started parenting it as a real-life child.” 
Initially it was a simple line by a marker on any paper, photographed and digitally painted with 
a bucket in the computer. Easy to paint in every occasion when there was something to say. 
Slowly finding it’s style, and enjoyable techniques like aquarell, and lately acrylic on canvas to 
became a popular format for Klara’s internet fans to decorate children rooms.
Why Klara ? It’s about clarity. It’s only when we see things through children’s eyes, we can see 
the perfection in life. Doubts take our energy. In Klara’s world everything has a reason why. A 
finite world with clear borders, as a safe frame for the infinite consciousness of a child.

Is Klara real ? “Everything we love is real.” :-) 
Ruth, #curator, Ondrej, #author, Klara, #klaraisreal

AD HOC (3.2.15)
„Van egy rossz analóg gépem, amin nem lehet tudni milyen expozíciós értéket állítasz be, így 
teljesen zsákbamacska lesz a végeredmény és így azt találtuk ki, hogy kimegyünk és készítünk 
egy tekercsnyi képet úgy hogy nem tudjuk mi lesz belőle. A kiállításra pedig azt tervezzük, hogy 
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a suliban különböző pontokra eldugnánk a képeket, például szekrények hátuljára, szóval olyan 
helyekre ahol észre lehet venni csak nincs szem előtt.” 

Nárcisz és krumpli az Artbázison (3.2. 19)
Oláh Norbi 2016-ban diplomázott a Képzőművészeti Egyetem festő szakán a Három dal című 
önarckép sorozatával.
Ezzel párhuzamosan SzFE-s diákok portréfilmet készítettek róla Nárcisz és Krumpli címmel.
Az eseményen megnézhetitek a róla készült a rövid dokumentumfilmet, és a három festményt.
A festmények január 27-től 29-től kint lesznek az ArtBázison.

Nárcisz és krumpli, rövid dokumentumfilm 
Főszereplő: Oláh Norbert 
Rendező: Szeleczki Rozália 
Operatőr: Kapitány Frigyes 
Vágó: Kovács Domonkos 
Dramaturg: Kungl Zsigmond 
Hangmérnök: Seidl Domokos 
Gyártásvezető: Kossár ‘Kosi’ Dániel

...Kicsit körülményessé vált a kiállítás megszervezése az ArtBázison, annyira mégsem barát-
ságosak, mint amilyennek tűntek.
De az esemény lemegy majd, ahogy azt a reklámképen is látod majd.
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„An articulate explanation of the art by expreienced practitionar.” 

New York, First Vintage Books Edition, 1977.

Zolberg, Vera: American Art Museums: Sanctuary or free-for-all? Social Forces. 1984. Vol. 63. No.2
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MŰALKOTÁS 
SZFE MOZGÓKÉP BOLT

A választott saját műalkotásom szervesen beilleszkedik a dolgozat projektjei közé. Egy kiál-
lítóhely és benne kiállítások, programok létrehozása volt a komplex pályázati projektfeladat 
célja. A Budapest, NYITVA fesztivál keretein belül pályáztam és 2014 őszén, szeptembertől 
decemberig valósult meg a projekt. A VIII. kerületi Víg utca 28. szám alatti régi háztartási bolt 
adott helyet a programoknak, lásd az SZFE Mozgókép Bolt Facebook oldalát:

https://www.facebook.com/SZFE-Mozg%C3%B3k%C3%A9p-BOLT-332182223623722/

Amellett, hogy a Bolt az SZFE égisze alatt jött létre, és a hallgatókat bevontam egyes progra-
mok szervezésébe, az ötlet, a megvalósítás folyamata az én szellemi és fizikai alkotásomnak 
tekinthető.

A Mozgókép Bolt egy kreatív alkotói folyamat eredménye. Ebben a folyamatban a létrehozás, 
teremtés gesztusa a helyszín kialakításától a programsorozat megvalósításáig jelen volt. Egy 
önálló entitással rendelkező egyedi forma jellemezte a programokat és ezáltal a kiállítások han-
gulatát is. A tér egyedi speciális jellegének (háztartási bolt tatarozásra váró helyisége) hangsú-
lyozásával egy sajátos, egyéni installációs keretet biztosítottunk az ott létrejövő eseményeknek.

Bemutatás:
Az SZFE Mozgókép Bolt, a Színház- és Filmművészeti Egyetem galériája, kísérleti műhelye, 
filmklubja, “reklámfelülete” volt. A Boltot velem együtt az egyetem hallgatói és két önkén-
tes művészeti asszisztens működtette. A diákok saját munkájukat mutatták be, vizsgafilmjeik 
mellett lehetőségük nyílt kiállítani saját műveiket, a filmen kívül más művészeti területek be-
vonásával (fotó, festészet, hang, zene, színház). Ebben a kis művészeti laboratóriumi térben 
lehetőségük volt kísérletezni, közös artist run projekteket létrehozni.

A bolt és az utcáról nyíló kirakat funkciója kiemelt jelentőségű szimbolikus értékkel bírt: rek-
lámfelületet is jelentett az egyetem számára, és egyben ehhez a zárt, enyhén elitista művészeti 
közeghez, egyetemi csoporthoz biztosítottunk hozzáférhetőséget. Szép példája ennek, ahogy 
megpróbáltuk kiterjeszteni a közönség felé az alkotásokat, a vizsgafilmek vetítéseit például a 
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kirakatból is lehetett nézni (egyszerű hangszórókkal kihangosítva a filmeket), a gyerekwoksho-
pok alkotásai az utcán folytatódtak (krétarajzok formájában).

A létrejött programokról:
- Vizsgafilmeket mutattunk be (Szakítós című sorozatot és környezetfilmeket) több alkalommal.
- A látványtervező osztály Babette című térinstallációt készített a hely adottságaiba tervezve a 
történetet.
- Egyetemi hallgatókból szerveződő facebook csoport alkotásait mutattuk be, a kiállítások kon-
certekkel egészültek ki.
- Kihelyezett egyetemi órát tartott Sárközy Réka vizuális kommnikáció, magam pedig művé-
szettörténet tematikában.
- Képregény kiállítás nyílt egy hallgató – SZ.Z.ZS. – munkáiból.
- Fotókiállítást rendeztünk az akkori 6x6 operatőrök munkáiból.
- Gyerek és más művészeti workshopokat szerveztem az adott tematikák szerint.
- A Dazoo kerekasztal beszélgetést kezdeményezett fiatal filmkészítőkkel a fesztiválozásról.

A fogadtatás sikerességről az is árulkodik, hogy jóval később, a bolt bezárása után is újabb és 
újabb követői lettek az oldalnak. A diákok visszajelzései alapján is hiánypotló közegnek bizo-
nyult ez a kis művészeti kezdeményezés.
A jövőben szeretném ezt újra megszervezni, a régi projekt mentén egy újabb Mozgókép Boltot 
létrehozni.
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TÉZISEK 

Előzmények
Művészettörténet oktatóként, művészetpedagógusként és aktív alkotóként gyakran szembesül-
tem azzal a ténnyel, hogy a kreatív alkotói tapasztalat olyan tanulási forma, amely jól összehan-
golható az elmélettel.
Évek óta kísérletezem olyan komplex oktatási módszerrel, produktív tanulási formával, amely-
ben elmélet és gyakorlat együtt alkalmazható. Újdonságértéke ennek leginkább a felnőtt-, illet-
ve felsőoktatásban van, mivel általános és középiskolai oktatási (leginkább az alternatív isko-
lai) metodikába ez már jól beépült modellnek számít.

Munkám során az alkotó, kreatív tanulást előnyben részesítve dolgoztam diákokkal múzeu-
mokban, képekről hanganyagot készítettünk látássérülteknek, fiktív kiállítás-rendezési terve-
ket készítettünk, különböző gyakorlatokkal közvetlen közelről próbáltuk megtapasztalni (néha 
megtapintani) a műalkotásokat, kreatív zenei gyakorlat során hoztunk létre installációkat.
Minden feladatnak alapvető jellegzetessége volt, az elméleti tudásátadás mellett, a különböző 
gyakorlatok (alkotás, befogadás stb.) alapján megélt tapasztalás, és sokszor a közvetítés gesz-
tusa is. A közvetítéssel a folyamat megértése, összefoglalása és elméletbe rendezése is megtör-
tént. Az utóbbi évek kísérletezései közben találtam rá a projektmódszer modelljére.

Téma, kutatás
Dolgozatom témájául, a múzeumi, kiállítási tudásterületre helyezve a hangsúlyt, az együttmű-
ködésen alapuló projektmódszer bemutatására vállalkoztam.

A dolgozatban a megvalósult kiállítások konkrét példáival – a különféle tudásátadási típusoktól 
kezdve a kreatív problémamegoldások és művészi minőségek megtapasztalásáig – mutatom 
be a gazdag tartalmakat, produktumokat és a sokszínű, változatos tanulási potenciált hordozó 
pedagógiai módszert.
Mindezt úgy, hogy erre nézve felsőoktatási példát csak a nemzetközi irodalomban találtam, a 
hazai gyakorlatban alig akad precedens.
A kísérletnek a magyarországi megjelenés viszonylatában tehát újdonságértéke van.
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A dolgozatban az SZFE diákcsoportjai által létrehozott munkákat mutattam be, elemeztem kü-
lönböző témák alapján, megvizsgálva, hogy:
1. ehhez a gyakorlati folyamathoz hogyan lehet elméleti alternatívákat kapcsolni,
azután tovább alakítva, kifordítva a kérdést,
2. hogyan lehet a mi apró kiállítási produktumainkat hozzáilleszteni egy általános elméleti kri-
tériumrendszer szerint meghatározott témához (a művészeti kiállítás), végül pedig
3. esetleírások formájában elemeztem a projekteket a fenti szempontok kidomborításával.

A projektfeladatok adatai
- Lépcsőház fotóprojekt (akció és kiállítás, féléves feladat, Televíziós műsorkészítő osztály 
csoportprojektje, 12 fő, 2015. tavaszi félév.)
- Art Exhibitions Wherever projekt (hosszú projekt – két félév, a 6x7 osztály – azaz 42 hallgató 
részvételével jöttek létre a kiállítások, egyéni, vagy kiscsoportos formában, 2016–2017 tanév.)
- „Készítsünk kiállítást 2 nap alatt kurzus” (miniprojektek, 2 nap alatt 12 órában a kurzushét 
keretében, 6 fő közreműködésével, 2017. szeptember kurzushét.)

Problémafelvetés és válaszok
Az SZFE égiszén belül hoztam létre tehát a projekteket, a hallgatókkal közös munka során. A 
fő kérdésfelvetés mellett – hogy miként lehet művészetelméletbe integrálni a gyakorlatot – az 
érdekelt, hogy a módszerrel a kreatív, alkotó tanulás lehetőségét hogy lehet bevonni a felnőtt-, 
ill. felsőoktatásba. A munka során ez irányú megfigyelésünk még egy tényezővel gazdagodott, 
hogy ez a kreatív tanulási és egyben munkastruktúra jól összeegyeztethető a művészi alkotó 
folyamat megtapasztalásával.
Így a dolgozat tartalmának létjogosultsága a Színház- és Filmművészeti Egyetem keretei között 
is megalapozottnak látszik, miszerint ezek a kiállítás projektek modellszintű metaforikus pár-
huzamot képeznek az SZFE egyéb művészeti szakmai feladataival, gyakorlataival.

Tehát a művészi, alkotói minőség jelenlétét, megtapasztalását, tudatosítását is fókuszban tar-
tottam. A projektmunka szakaszai kreatív alkotófolyamatként is definiálhatók. Természetesen 
a művészeti kiállítás létrehozását indítványozó felhívás önmagában még nem jelenti azt, hogy 
művészeti tevékenységet végzünk, de nem is zárja ki azt. Ennek eldöntése elsősorban azon mú-
lik, hogy milyen módon, milyen elhatározással vonódik be a projektben dolgozó a műválogatás 
és reprezentáció menetébe, esetleg hogyan definiálja magát a saját műveit bemutató önrepre-
zentatív folyamatokban, és hogy definiálja a létrehozó a folyamatot.
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A fenti kérdések és válaszok logikai összekapcsolására a saját munkámra vonatkozó egyéni 
problémafelvetés is motivált, miszerint saját kurátori tevékenységem egyik produktuma elfo-
gadható lesz-e műalkotásként? A dolgozatban bemutatott referenciarendszer és a fenti gon-
dolatvázlat alapján arra a következtetésre is juthatunk, hogy igen. Olyan művet választottam, 
mely formájában és témájában, sőt anyagi vonzatában is azonos mintát mutat a fenti projektek-
kel. Az SZFE Mozgókép Bolt kiállítóhelyet a „Budapest, Nyitva” pályázat egyik nyerteseként 
tudtam létrehozni.

Korábbi munkák
Válogatás korábbi, a témához kapcsolódó kurátori munkáim közül, amelyekben valamilyen 
formában a projekteknek (a csoportmunkának, illetve a projektfolyamatoknak) fontos szerepe 
van:

2017. december
VANKÉPEMHOZZÁ közösségi fotóprojekt a NANE (Nők a Nőkért Egyesület) közreműkö-
désével - a családon belüli bántalmazásról és a gyógyulásról témakörben várja a fotókat.
Ez a projekt azoknak a nőknek kínál lehetőséget, akiket a családon belüli erőszak áldozatai-
ként ritkán, vagy egyáltalán nem hallgatnak meg, de mégis üzenni szeretnének, hogy elme-
séljék, megosszák élményeiket egy képen, rövid leíráson keresztül. Az első kiállítást 2017 
decemberében rendeztem a 2B Galériában. Egy hónap alatt 60 kép érkezett be, amelyeket 
online felületeken a NANE oldalán és Instagramon is bemutattunk.

2017 május -
Vollen - Nærmiljøsentralen közösségi önkéntes házban - csoportos és egyéni kiállítások, 
művészeti workshopok szervezése. (Norvégia) A GARBAGE ART projektet a körzet wel-
komstklasse nevű általános iskolai osztályával szeveztem, amely során tengerparti szemétből 
készítettünk installációkat, assemblage-okat, szobrokat, majd kiállítottuk a műveket a közös-
ségi házban.

2017 február-március
PARA-FITT EGYESÜLET művészeti kiállítása, Budapest, Magnet Bank. A Para-fitt Egye-
sület értelmileg akadályozott fiataljaival egy féléves alkotófolyamat válogatott műveit mutat-
tuk be egy nagyszabású kiállítás keretei közt a Magnet Bankban. 

2016 május-augusztus
PILLANATNYI FORGATÓKÖNYV II. Képregény kiállítás az SZFE 6x6 hallgatóinak 
közreműködésével jött létre, amelyben a képregény műfaji kereteit feszegetve hoztunk létre 
fotós, filmes és grafikai képregényes alkotásokat. Budapest, Mai Manó Ház
http://maimano.hu/en/kiallitasok/momentary-script/

2014 szeptember-december 
MOZGÓKÉP BOLT GALÉRIA (lásd lent, kiemelt műalkotás leírása)
https://www.facebook.com/SZFE-Mozg%C3%B3k%C3%A9p-BOLT-332182223623722/
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THESIS

Prequel

As an art history teacher, art educator, and active artist I often realize that the experience of cre-
ating is a learning method that could be well aligned to the theory. For years I’ve been testing 
a compound teaching method, a productive learning form, in which practice is applied along 
with concept. I reckon this as novelty chiefly in the higher-, and adult education, as this method 
is considered an already embedded model into the primary and high-school (and especially the 
alternative ones) educational system.
I have been working with students in museums, and galleries in favour of the creative lear-
ning, making audio works out of paintings for the visually impaired, creating plans for fictious 
exhibitions. We tried to experience (sometimes even touch) the artworks at close quarters by 
ways of certain excercises, created installations through creative musical practices. Besides 
transmitting theoretical knowledge, every assignment had the basic characteristics of practice 
driven self-experience, and often the gesture of intermediation. Through this mediation was 
accomplished the understanding, synthesis, and theorizing of the process. I picked up the model 
of this project method through the experimentation of recent years.

Topic and research

Laying stress upon the museum and exhibition knowledge base, I took to introduce the coope-
ration-founded project method.
With the examples of exhibitions carried out - from types of sharing knowledge through the 
experience of creative problem solving and artistic qualities - I present the pedagogical method 
carrying rich content and diverse learning potential.
All this so, that examples of such method in higher education is almost only found in interna-
tional literature, there is barely any leading case in Hungary.

In my thesis I present the works created by the students of SZFE, and analyze them by diverse 
subjects, observing the following: 1. how to attach theoretical alternatives to this practical pro-
cess, 2. how to converge our tiny exhibition products to a subject defined by general theoretical 
criteria, 3. practical analysis of the realized projects along the above aspects.
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The projects

- Staircase Photo Project (action and exhibition, - 1 semester, TV director class, 12 pers., 2015 
spring semester)
- Art Exhibition Wherever project (long project – 2 semesters, class 6x7 – 42 students, term 
2016–2017)
- „Construct an exhibition in 2 days” course (only 2 days, 12 hours project, 6 students, Sep-
tember 2017)

Problem-scaling, and the response

The projects are carried out under the aegis of University of Theatre and Film Arts (SZFE) in 
the course of collective collaboration of the students. Besides the main question, that is, how 
to integrate the practice into art theory, my concern was how to, by means of this method, get 
involved creative learning in higher and adult education. During the work, our notes grew richer 
by another consideration: this creative learning and work structure is easily reconcilable with 
the experience of artistic creative process.

Accordingly, the raison d’être of the matter of my thesis within the confines of SZFE is well est-
ablished. These exhibition projects constitute a model level metaphoric parallel with the other 
artistic professional roles and practice of the university.
So the presence, the experience, and the raising awareness of the artistic creative quality rema-
ined in focus throughout. The phases of project work is definable as creative process. Surely, 
the call for bringing on an art exhibition doesn’t mean we are already making art, although it’s 
still unexcluded. The judgement depends on, first of all, how and with what intent one gets 
involved in the process of artwork selection and representation, or how they define themselves 
in the self-representative course of exhibiting their own works, and how they see the process 
of creating.

My motivation to logically connect the above questions and answers springs also from the parti-
cular problem initiation of my own work: is this aspect of results of my own function as curator 
going to be acceptable as artwork? Based on the reference system outlined in this thesis, and on 
the abovementioned sketch of ideas, we could conlude that it will. I chose a work which, in its 
form and subject, even in its financial argument, shows equal formula to the above projects. I 
managed to bring on the SZFE Mozgókép Bolt exhibition room through the “Budapest, nyitva” 
tender. 
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WORKS as CURATOR
Project-based  exhibitions

2017 December
GET the Picture - community-based participatory photo project and exhibition. 
Budapest, 2B Gallery

2017 Mai -
Selvikvillaen, Nærmiljøsentralen, Individual and Collective exhibition. GARBAGE ART Pro-
ject with Welkomstklasse in Hagalokka Skole. Vollen, Norway

2016 December -
Curator of the Gallery of University of Drama and Film, Budapest. SZFE BÜFÉ GALÉRIA

2016 Mai - August
MOMENTARY SCRIPT II: Exhibition of SZFE 6x6 Students in topic of COMICS. 
Mai Manó House – Gallery of Hungarian Photographers, Budapest 
http://maimano.hu/en/kiallitasok/momentary-script/

2016 February
Para-fitt Society Art exhibition, Magnet Bank, Budapest.

2014 September- December
Moving Picture Shop Gallery - Mozgókép Bolt Galéria.
https://www.facebook.com/SZFE-Mozg%C3%B3k%C3%A9p-BOLT-332182223623722/
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Témavezetői vélemény
Füri Katalin
A vizuális kultúra közvetítésének lehetőségei, új formái a felnőtt- és
felsőoktatásban
c. DLA disszertációjához

Füri Katalin doktori disszertációja hiánypótló munkának tekinthető. Hasonlóan más
doktori kutatásokhoz, amelyek fókuszában a művészeti oktatás pedagógiai
módszertani kérdései állnak, ez a kutatás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanári
munka a Színház- és Filmművészeti Egyetemen még szakszerűbb, még tudatosabb,
még professzionálisabb legyen. A dolgozat hitelességét növeli a szerző személyes
érintettsége, művészi és tanári elhivatottsága.

Füri Katalin kutatási eredményeit fontosnak, a disszertációt nyilvános védésre
alkalmasnak tartom.

2018. május 2.

M. Tóth Géza,
egyetemi tanár, témavezető
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