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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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