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1aaâ C > C c 4 â  ÍC ^
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A  G Y I K - M ű h e l y  h ú s z  é v e

Kalmár István: A GYIK-Műhely húsz éve

A Masyar Nemzeti Galéria GYIK-Műhelyének 
története a hetvenes években kezdődött. 
Ebben az évtizedben váltak értelmezhetővé 
a nyusati vilásban lezajlott ellenkulturális 
mozsalmak, illetve a 68-as események hatá
sai. Ezek az események a modern vilás esz
merendszereinek értékvesztéséről és a prob
lémák slobalizálódásáról adtak hírt. Az állan
dó új - új világnézet, új ideológia, új visel
kedési modellek, új művészeti irányzatok - 
lehetősége megszűnt, ezzel tulajdonképpen a 
modern kor haladásmítosza és expanziója ért 
véget. A világ a kultúraváltás korába, a 
posztmodern korba érkezett, melynek hatása 
a kelet-európai országokban csak jóval ké
sőbb, de igazán '89 után vált nyilvánvalóvá.

A művészet legutolsó évtizedének ered
ményei, a pop, a koncept, a performansz és 
több más irányzat kiszélesítette a művészet 
fogalmát, a műfaji határokat és a megszokott 
anyaghasználati módokat eltörölte, ugyanakkor 
a kényelmet és munkalehetőséget adó fo
gyasztói érdekeltségű rétegek számára ezek 
a művészeti üzenetek egyre érthetetleneb
bekké váltak.

1970 után itthon a kultúrpolitikai nyitás le
hetővé tette az események keltette hatások 
lassú beáramlását, amelyek - annak ellenére, 
hogy ezek már a modern utópiák befejezhe- 
tetlenségéről adtak hírt, mégis - reveláció- 
ként hatottak az ideológiailag elzárt fiatal 
művészgenerációk gondolkodására.

Mindez megmozgatta a művészeti életet, 
viszont még hosszú évekig nem érintette a

művészeti oktatást, a tanárképzést, és emiatt 
szinte a mai napig nem integrálódott az ál
talános és középiskolák napi gyakorlatába 
sem. Az új szellemű művészpedagógusok az 
iskolán kívül szerveződő, gyorsan szaporodó 
más lehetőségek felé fordultak.

Ezt az utat járta Szabados Árpád és 
Várnagy Ildikó is, akik már 1968 óta próbál
koztak elképzeléseik megvalósításával. 1975 
decemberében, miután szándékuk találkozott 
a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógiai 
és közművelődési terveivel, beindították a 
GYIK-Műhelyt (Gyermek és Ifjúsági Képzőmű
vészeti Műhely).

A Műhely célkitűzése Szabados Árpád meg
fogalmazásában: „Az átlagos képességű gyere
kek számára létrehozott komplex, kreatív 
szemléletű műhelymunka a vizuális tevékenysé
gi formákon keresztül éreztesse meg az alkotó 
- nem feltétlenül művészi - tevékenység mo
tivációit úgy, hogy ez a rendszeres és folya
matos Oktató-nevelő munka során egész élet
re szóló élményt nyújtson, segítve a harmoni
kus felnőtt személyiség kialakulását. Hogy ez 
milyen módon érhető el, arra az itt tanító ta
nároknak kell választ adni. ...Tudatosítani kell, 
hogy a képzőművészeti látás a valósághoz va
ló viszonyuk tisztázására alkalmas eszköz, az 
önismeret, az egyéni és társadalmi önértékelő 
folyamatok minőségileg magasabb szintű for
máihoz vezet el. A művészet nem csodálni- 
való, megközelíthetetlen valami, hanem saját 
problémáikra (érzelmi, múlt, jellem) választ a- 
dó nyelv, ha élünk az eszközeivel.”
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A vizuális tevékenyséshez, elsősorban kom
munikációs szinten, kezdettől fogva társult a 
zene, mozgás, a film és később a videó.

Az indulás, nehézségei ellenére sikeres 
volt, és ez kisugárzott a Nemzeti Galériából, 
több budapesti (Pataky, Újpest, Dési) és vi
déki (Veszprém) szakkör vette át a Műhely 
módszereit. Az első négy-öt évben vegyes, 
majd utána az óvodástól a középiskolás kor
osztályt is magába foglaló külön korcsopor
tokban folyt a munka.

Annak ellenére, hogy a GYIK nem kívánt 
„képzőművész előkészítő" lenni, mégis a te
hetséges gyerekek stúdiója is lett.

„A kiemelkedő tehetségek felfedezése az 
óvodás korban kezdődik, majd az éveken 
keresztül figyelemmel kísért tehetség a kö
zépiskola befejeztével lép ki a Műhelyből - 
amihez persze az is kell, hogy mindvégig a
GYIK tagja maradjon. Mivel a Műhelyben a 
hangsúly a közös alkotómunkára esik, a te
hetség a kreatív folyamat másságában és nem 
a kész művek befejezettségében érhető tet
ten. A tevékenység előtérbe helyezésével ér
hető el a benne való feloldódás és a te
remtő élmény megszerzése Is, ami egy másik 
- a GYIK-ban szintén 
mindig megtalálható 
csoport, a sérült gyer
mekek rehabilitációját is 
segíti. A Műhely tehet
séggondozó és támoga
tó szerepe jó néhány 
tanítvány esetében vált 
sikertörténetté, azon

ban mégsem ezek a látványos életutak a 
GYIK igazi értékei, hanem az a megérintett- 
ség, amely a Műhelyből kikerülőket, majd 
még évekig vissza-visszajárókat jellemzi.” 
(Sinkó István: Tehetséggondozás a GYIK-
Műhelyben - kézirat 1994.)
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A 80-as évek közepén a posztmodern je
lenségek erősödésével az eddig használt ter
minológiák, de az egyszerű fogalmak is 
jelentős változáson mentek és azóta is men
nek át. Az eszmei széttöredezettség a mű
vészetben is bekövetkezett; a művészi és a 
hétköznapi kifejezési formák közötti határok 
elmosódtak, a kreativitást elsősorban a fel
lelhető kulturális elemek kombinációinak mi
nősége adja, és ez a figyelmes tekintetet a 
művekről a magatartás felé irányítja. Talán 
ösztönös válaszként az emberi szférát, így a 
nevelést is érintő eseményekre - valamint az 
1 983-tól a Műhelyben tanító Szemadám 
György munkájának hatására - ekkor kerültek 
a tantervekbe az egész évet kitöltő, mesé
ket, mítoszokat kalandosan feldolgozó inspi
rativ folyamatjátékok. A kalandozások a kü
lönféle kultúrákban, más és más világképek
ben olyan, térben és időben történő utazá
sokká váltak, amelyek során észrevétlenül 
merültek fel kérdések - és remélhetően vá
laszok is. A képzőművészet és a vizualitás 
eszköztára itt elsősorban ennek a „beszélt 
nyelvnek" a grammatikáját biztosítja.

Szemadám 1988-tól a Műhely irányítója is 
lett (1993-ig), és ő volt az, aki a GYIK mű
ködését 1991-től alapítványi keretek közé 
szervezte.

A GYIK jelene a szakmai vezetésen túl, a 
Műhely fennmaradásához szükséges mened
zsermunkát is rója Sinkó Istvánra, aki a pio
nír időktől kezdve tanára, 1993-tól pedig 
vezetője a Műhelynek.

A ma is rendszeresen a Műhelybe járó 
kétszázötven gyerek, két tanár irányításával, 
15-35 fős csoportokban, heti egy alkalommal 
vesz részt a folyamatokra épülő műhelymunkában.

A GYIK a szaporodó alternatív iskolák mel
lett is megtartotta vonzáskörét, amit nagy
mértékben köszönhet a hozzá érkező szelle
mi impulzusokra való nyitottságának. A húsz 
év alatt itt tanító csoportvezetők között a 
festők és grafikusok mellett író, színész, 
pszichológus, több főiskolás és volt GYIK- 
tanítvány is van. A Műhely a gyakori külföl
di és hazai érdeklődők, rendszeres kiállításai 
és az állandó publicitás ellenére is sziget
szerű jelenség maradt.

Most, az ezredfordulóhoz kózeledve, 
amikor Tantalosz mítosza megismétlődött, már 
mindnyájan érezzük a kollektív tudatváltás 
szükségességét. Az ember mindennel el van 
látva, de semmihez sem fér hozzá. Az erő
források eredetét a tudásátadás kódolt mód
jai rejtik el előle, és miközben az átláthatat
lan információs rendszerek hatalmi szövevé
nye harcol tudati területeiért, a valóság el
veszett számára, élete örök éhség marad.

A GYIK huszadik születésnapja felhívja a fi
gyelmet arra, hogy akkor, amikor már nagyon 
kicsire zsugorodott a közvetlen tapasztalás 
lehetősége, a Műhely máig megmaradt a te
remtő játék gyerekzsivajától hangos Noé bár
kájának.

És mi, evezősök - és a kötet szerzői - e 
bárka évtizedes adósságát kívánjuk pótolni, 
csak remélve azt, hogy könyvünk is mind 
több Noét megtalál majd.
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A  g y e r m e k  t e l j e s s é g e

Természetünknél fosva esyek vasyunk azzal 
a térrel, amely a teremtés véstelen rezsése- 
iben, törvényszerű jelenséseiben, formáiban, 
színeiben és hansjaiban nyilvánul mes. Azért 
lehetünk egyek vele, mert ezeken a 
„hidakon" át megfelelések működnek köztünk 
és a tér között. Minden vitális élménnyel je
lentések érkeznek innen, és mindenkinek az 
életében teremtődik olyan pillanat, amikor a 
saját teljességéről szóló üzenetet magába is 
fogadja. A lényeges kihívásokra így adhatunk 
válaszokat, olyan válaszokat, amelyek 
összhangban vannak e „folyékony térrel”, ez
által közelebb visznek bennünket a tökéle
tességhez.

E térbe kerülni csak súlyoktól megszabadul- 
tan lehet, ezért emelkedhettek ide Chagall 
szerelmesei, az imádságok angyalai és az 
elragadtatás lényeinek lélekmadarai. A fénylő, 
végtelen és időtlen térben való lassú, 
lebegő-repülő szabad mozgás a legtökélete
sebb élettevékenység előképe és az éden! 
állapotra való emlékezés bennünk. A súlyta
lan függőleges helyváltoztatást, az egyik zó
nából a másikba emelkedés tiszta boldogsá
gát és a szintsüllyedés 
zuhanó rettenetét min
dannyian jól ismerjük, 
ezekről szólnak vágya
ink, és erről tudósíta
nak álmaink is.

Az ember, amikor már 
csak homályosan sejti 
szellemi küldetését, a

mélységtől való félelemtől és a felemelkedés 
örömétől kényszerítve hajtja végre az álrepülés 
pantomimjét a hatalmi téboly, a sebesség és a 
mámoros szédületek alagútjában. A behelyette
sítő reakciók a teremtő tér hiányát nem pótol
ják, a szűkösség okozta szorongás és félelem 
éppúgy az ember sajátja lesz, mint az örökös 
vágyakozás a mindenség friss levegője után, 
ahol a repülés a világ szüntelen keletkezésével 
érintkezhet.

Ha ezt végiggondoljuk, közelebb juthatunk 
annak megértéséhez, miért a modern ember 
szomjúsága a szabadság után, és ahhoz is, 
miként válhatott századunkban a lázadás poli
tikai, tudományos, művészeti, szexuális forra
dalmak képében az egyén, a társadalom, a 
történelem és a kultúra legfőbb inspirációjává.

Azt a teret, amelyet a felnőtt elveszített, 
a gyermek a repülő lények természetes 
könnyűségével, egyre táguló gömbként foglal
ja el, majd paradicsomi bizalommal veszi 
birtokába. „Az ő belső világukat még nem 
parcellázta fel a személyes érdek, ezért le
hetnek birtokosai mindennek. - írja Pilinszky, 
majd így folytatja: - Látnivalóan még nin

csenek itt egészen. Tájékozatlanab
bak, súlytalanabbak még nálunknál. 
Titokzatos módon többek és keve
sebbek. Még inkább tartoznak a 
mindenséghez, mint a földhöz. 
Ártatlanságukban a mindenség súlytalan 
ereje, ahogy az égboltnál egyetlen kis 
földi kavics is súlyosabb."
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A fénylő tér berepülésével az embert min
den élőlény leglényesesebb alapérzése, élet
adó hormonja, megújító csodaszere: az őrőm 
remegteti meg. Ezt az örömállapotot fejezik 
ki a kölyökállatok is hancúrozásaikkal, és 
ilyen örömöt sugároz minden születő dolog, 
az előbújó virágok, a felhők, a hajnal, a ta
vasz, egy új gondolat, mert bennük még a 
végtelen élet tisztasága és teljes gazdagsá
ga, a későbbi erők aranyló jövője szólal 
meg.

Az öröm az ember számára ugyanaz, mint 
a növénynek a napfény, a mindent átmelegí
tő életfenntartó hő, a fény Jelenléte ben
nünk, testünkben melegség, lelkűnkben élet
öröm, szellemünkben a megismerés világossá
ga. Minden létező fényének mértékében igaz 
és szép, amennyi ragyogás van benne, annyi 
a szellemi formáltsága, és mindezt a lé
nyünkben lévő fény miatt vagyunk képesek 
felfogni. Az öröm elérkeztével megállítja az 
időt, és a tökéletesség felé nyit utat. így 
oldja fel nehézségeinket, tesz szabaddá és 
teszi megszenteltté a Játékot, tanulást, 
munkát, tisztálkodást, nevelést, teszi ragyo
góvá a szemeket, édessé a barátságot.

Az örömigény az emberi tökélete
sedésvágy - amely alapösztöne az 
embernek - bennünk, mindig több
nek, másnak lenni, Ady szavaival:
„Én nem leszek a szürkék hegedűse...
Szállani, szállani, szállani egyre..."
Már gyermek- és serdülőkorban a 
testi-lelki változás és megújulás vá
gyában nyilvánul meg, de később

ezt az öröm táplálta felhajtóerőt a legtöbb 
ember elfojtja magában.

Az átváltozás misztériumának két legmé
lyebben emberi, hatalmas hangzata a meg
ismerés és a kifejezés.

A megismerés ősi szomjúsága az embernek, 
a kíváncsiság, hogy megérintsünk valami fris
set, újat, ismeretlent, mindennapos, legmé
lyebben emberi igényünk. A megismerés ak
kor válik himnusszá, ha a gondolati és érzel
mi megismerést az átélés formálja hiteles eg
zisztenciális egységgé. Az ember számára re
alitása annak van, ami ily módon átélt és él
ményszerű, mert csak így nyílik ki számára 
az a - külső és belső - tér, ahol a min
dent összefogó - és ezért mélységeire ható 
- csúcsokat meglelheti.

A berepült tér szelleme bennünk ölt 
alakot, mely alak azután majd kívül kíván lát
hatóvá válni, tapintható formát felvenni. 
„Szeretném magam megmutatni, hogy látva 
lássanak", kiáltjuk világgá - újra Adyval 
együtt - a kifejezés örömét. A kifejezés a- 
lakot ad létünknek, olyan alakot, amilyennek 
önmagunkat és a világot elképzeltük és meg
ismertük.

Az élet célja örökös 
változás, sosem készül
hetünk el áruházi áru
ként, a megismerés és 
kifejezés szüntelen 
mozgása teremtő láva
folyamként él bennünk. 
A változás mindig mi
nőségi vonatkozású.
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esyes elemek vésérvényes megszűnését, új 
elemek elkerülhetetlen beiktatását kívánja a 
viselkedésbe, és ez az, ami folytonosan új 
dimenziót nyit számunkra.

A gyermekkor a legintenzívebb változási 
életszakasz, amit a gyermek teljes nyitottság
gal és közvetlenséggel fogad. Élményeit, ta
pasztalatait nem válogatja, így az iskolás 
évek múlásával gömbszerűségére - az egyre 
specifikusabb ismeretrendszerek hatására 
amorf alakzatok épülnek rá. Jelentősen átfor
málva az eddigi képet. Mire a serdülőkor 
véget ér, már egy új, felnőttesebb arc néz 
vissza a tükörből. E változásról szól újra 
Pilinszky: „Azután ők is megérkeznek és el
nehezednek - a felnőttség talán nem is más, 
mint a világ lassú és fokozatos elvesztése - 
de a földről újra vissza kell szállni, most 
már az érettség ártatlanságával.”

Nem véletlenül Jár vissza a felnőtt a gyer
mekkor fénylő gömbjéhez; a megőrzött 
világképi egész előhívásával olyan nélkülöz
hetetlen erőket, képességeket, gondolatokat 
kaphat, amelyek sorshelyzetei megoldásához 
szükségszerűek. Ha viszont ez az összetartó 
forma már gyermekkorban megsérül, később, 
amikor az ismeretek 
összefüggéseinek fel
dolgozásával, elmélyíté
sével kell foglalkozni, 
már nincs mód a 
gömbforma felépítésé
re. Bizonyos szempont
ból úgy is fogalmazha
tunk, hogy gyermekkor

ban minden lényeges sorsesemény megtörté
nik, az élet többi történése már ugyanazon 
a mintázaton formáiödik 

A felnőttkori érzelemszegénység és öröm
képtelenség olyan fényhiány-betegség, amely 
a gyermekkorban gyökerezik, de a mában 
hajt mérgező virágot, az unalom, a közöny, 
az empátiahiány, az elgépiesedés, az ag
resszivitás és az életrontó szenvedélyek for
májában. A legfejlettebb államok az informá
ciós társadalom robbanásszerű kialakulása 
közben is - vagy éppen ennek hatására - 
egyre nagyobb figyelmet szánnak az emberi 
egész újrateremtésének lehetőségeire. Ezt az 
agybiológia napjainkban folyó kutatásai iga
zolják, amelyek az úgynevezett „néma" agyi 
területek aktivizálásának - kreativitás, intuíció, 
érzelmek, színek, a tér rendezése, nagydi
menziós szintetizáló képesség - szükségét 
hangsúlyozzák.

A művészet - mint e területek éltetője - 
azóta vált különféle pedagógiai és gyógyte- 
rápiás módszerek eszközévé, amióta a foko
zott civilizációs hatások következtében a ha
gyományos családi, nevelési, magatartásbeli 
formák felbomlottak.

Ezek a hatások a művészetet is 
átformálták, esztétikai, művészettör
téneti, kulturális, társadalmi funkciói 
Jelenleg is állandó átalakuláson 
mennek át. Nem változik azonban 
egyetemes kultikus funkciója, amely- 
lyel az ember önmaga megtisztítását 
és felemelkedését elérheti.
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„A művészet: önmesváltoztatás” - írta Case, 
mert tudta, nem a műveket készítjük mi, 
hanem a művek készítenek minket, s ha ezt 
az ember mesérti, akkor minden tevé- 
kenyséssel önmasát fosJa alakítani a létezés 
ÚJ állapotába. Ez a tevékenysés valójában 
mindenki által hozzáférhető, nem értelmisési 
szakma, hanem ősképek fénye ihlette, isteni 
eredetű szakrális tevékenysés, állandóan aktív 
és teremtő létforma, akár papok, sámánok, 
akár syósyítók vasy esyszerű mesteremberek 
syakorolták. A művész, bármely korban éljen 
is, az emberisés aranykorának syetmeke, mis 
a syerekkor az emberi élet aranykora, ezért 
mondjuk: a művész nasy sysrmek, a gyerek 
kis művész. A syerekrajz usyanaz, ami később 
a művészet: problémákkal való Játék, szim
bólumokkal történő syósyítási kísérlet, amely 
úsy teremti mes a teljesebb állapotot, hosy 
átlép az értelmi vilásból lényünk mélysésébe 
- József Attila szavával „az értelemis és 
tovább” -, majd dinamikus esyséset képezve 
lép működésbe létünk alapjával.

A művészet eme rítusa az ősi misztériumok 
szertartásaiban syökerezik. A „theater" szó 
két sörös szóból, a Theos (Isten) és Jatros 
(orvos) tevődik össze, ami eredetiles annyit 
Jelent, hosy hely, ahol az isteni ta
lálkozással syósyítanak - ma ezt 
meselőző pszichoterápiának nevez
nénk.

A rítusok anaiósiák leképezései, 
bennük minden az esészhez vezető 
eszköz, ísy váltják ki a szellemi im
pulzust, ami a változást elindítja.

Minden, ami hat - mint ez az írás is - 
rítus, ezért találhatók mes mindenütt ma is, 
de amit esykor nyilvánosan celebráltak, az 
ma a tudat „árnyékának” szándékaként törté
nik mes, ísy a bábok Játéka addis tart, amis 
az időtlen középpontba tekintve mes nem 
ismerjük célját.

A művészet rítusa - mint a helyesen felfo- 
Sott élet - túl okon, célon és értelmen: a Já
ték. A Játékban az élet súlypontja túljut az 
élet syakorlatán, és a középpont vonzásába 
kerülve merít ennek szinte határtalan enersiá- 
Jából és öröméből. A syerek pontosan „tud
ja” a Játékrítus lényesét, nem mesrasadni akar 
valamit, hanem - amire a felnőtt alis képes - 
feltétel nélkül odaadja masát valaminek, hosy 
az rasadhassa mes őt. „Bizony mondom nék- 
tek, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, 
nem Juttok el az ési birodalomba" - olvas
hatjuk a Biblia sorait. A Játék a természetes 
létből keletkező időtlen cselekvés, amely a 
véstelenséset és betöltöttséset esyszerre tar
talmazza. „Az ember csak akkor ember 
valóban, ha Játszik" - mondja Schiller is.

A Játékban a syermek 
mestanulja az elisazo- 
dást a vilásban, a ne- 
hézséseket, azt, hosy 
neki is alkalmazkodnia 
kell, kitapasztalja a 
határt, ahol mesalkot- 
hatja életét.

A korlátok, szabályok 
nélküli Játék olyan 
„pótrepülés", amely a
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művészet esy félreértelmezett formája és a 
modern kor önmesvalósítási mítosza, önma- 
Sában keresi létének értelmét, holott az ön- 
mesvalósítás előfeltétele, hosy csak az egyé
nen túli dolgok biztosíthatják azt a Jelentést, 
amelyre az élet beteljesedéséhez szükség 
van.

Az archaikus kultúrákban a Játékösztön a 
társadalom alapját képezte. Az ünnepi szó
rakozás, a társasjátékok, az ügyességi és ver
senyjátékok a legfontosabbak voltak a 
közösségépítésben is, minden kultusz és kul
túra ezekből a Játékokból nőtt ki. Amint kez
detét veszi a racionális, instrumentális, 
extrovertált, masculin kultúra fejlődése, las
san kihal az áhítat, a Jog, a tudás, a hata
lom elveszti igazi forrását. A célszerűség, a 
teljesítménycentrikus haladáseszmény, a pol
gári Jólét normái, a munka és a produkció 
fontossága megszégyenítő tévedésünk, amely 
mára már kora gyerekkorában megfosztja az 
embert a Játéktól. Pedig akinek gyerekkorából 
hiányzik az elméiyült Játék, az a későbbiek
ben lelki zavarokkal, viselkedésproblémákkal 
fog küzdeni, és egész személyiségfejlődése 
torzult formát ölthet.

A Jól ismert szállóige, 
amely szerint „ép test
ben ép lélek lakozik”, 
fordítva is igaz: ép lé
lek formálja az ép tes
tet és személyiséget.

A  k é p  h a t a l m a

Több nép mítosza őrzi annak a mindent 
látó lénynek az emlékét, akinek egész testét 
szemek borították, melyek közül egyidőben 
csak kettő aludt. Ez a kép az ember min
dent látnl-tudni-akaró halhatatlan vágyát fo
galmazza meg, mely éppolyan ősi, mint a 
látás és a tudás között fennálló analógia.

A mindent-látás azonban nem az ismeretek 
halmozását, hanem a tájékozódást, a valóban 
szükségszerű felismerését, a tisztánlátást, a 
magasabb intuíció lehetőségét - vagyis az 
értelmezés képességét Jelenti. Ebben a látó 
folyamatban a Napnak szintén analóg Jelentő
sége van, nélküle se fény, se látás, se meg
ismerés, se tudás nem létezne.

Az egyiptomi hieroglifák a látás még mé
lyebb értelmére utaltak akkor, amikor a nyi
tott szem rajzával a teremtő képzeletet és 
magát a Teremtőt szimbolizálták. Az emberi 
fejlődés a látás szerveinek, és ezzel párhu
zamosan a látóképesség folytonos változását 
hozta, mégis, e régi üzenetek a mai látásra 
is érvényesek.

A látás mai állapotában az ember a szem 
ablakán néz ki a világba, miközben a szem 

az agy kihelyezett részeként közve
tít a nap külső fénye és a tudás 
belső fénye között. Agyi periféria
ként, gyűjtőlencseként fogja össze 
az információkat, majd egy közép
ponton át egy magasabb szintű in
formatikai Jelenség helyére, az agy
kéregbe vezeti. Itt a szem okuláris 
rendszerének fizikai képe és a bel-
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ső pszichikus tudat mentális képe kapcsoló
dik össze a végső képpé. Minden, amiről tu
domást szerezhetünk, a materiális és a men
tális ilyen összekapcsolódásából áll, alany és 
tárgy elválasztása lehetetlen, ha mégis meg
történik, az vagy a szem, vagy a psziché 
„vakságát" jelenti.

A mentális látóképesség fejlesztésének gya
korlata a kínai pi kuan, az üres fehér fal né
zése, míg a pszichikus kép teljes hiányának 
esete, amikor egy kereskedő - szekereire 
majdani esőfogóként - Csontváry hatalmas 
képeit vízhatlan vászonként akarta megvásá
rolni.

Thoreau gondolata: „Zene mindig van, csak 
a hallgatás megszakított", itt most így hang
zik: Látás mindig van, csak a teremtő aktusa 
megszakított. A látás iskolája az, hogy e te
remtő látóképesség a látófolyamat fizikai
spirituális tengelyén a valóságot hová he
lyezi.

Ez a tengely éppolyan végtelen, amilyen 
végtelen a valóságról alkotható kép. Ezért 
egyrészt a látás iniciáció (beavató) művelet 
a vertikális valóság rétegeibe, másrészt szű
rőberendezés, amely a számunkra szükséges 
képeket beengedi, a tudatszintünkre 
veszélyeseket pedig kiszűri.

A hallucinogén tudattágító szerek 
veszélye az, amikor pszichológiai 
és szellemi előzmények nélkül a ké
pek rejtett jelentésrétegei közé ke
rülünk. Az erőszakos birtoklás ha
tárátlépő mámora struktúrát és bel
ső fegyelmet nélkülöző élmény, nem

vezet a tudatszint tartós megemeléséhez, 
hanem intellektuális zavart, sürgető, destruk
tív impulzusokat eredményezhet.

A valóságról alkotható kép másokéval tör
ténő egybeesésének lehetősége kevés, ezért 
mindnyájan saját képeink - és illúzióink - 
világában élünk.

A látás univerzális hordozó médiuma és az 
általunk megismerhető világ ősformája a kép. 
Kép a természet, kép a -világ, kép az álom, 
de a mentális látás számára kép a gondolat, 
kép a vallás, kép a háború, és kép a zene, 
de kép maga az ember is, az egyetlen kép, 
amelyik tud a többi kép létezéséről.

Ahány képét ismerjük valaminek, annyi erő
nyílik felénk belőle, a sok-sok kép egyesítése
egy képszoborrá pedig az Egész látása felé 
tett lépés.

A legrégibb látásforma, az egész jelensé
get átjáró és együttlátó, az isteni világ hatal
mas imaginációja által táplált eidetikus 
(belső) látóképesség lehetett.

Ez a látás olyan érzékfeletti plaszticitással 
rendelkezett, amely a teret differenciált erők 
eleven történéseivel telített helyének tekin
tette. A tér átélhető, felfogható szellemi 

eseményekkel, folyama
tokkal és csomópontok
kal rendelkező világ 
volt, amelyet az Alko
tónak csak Anyaggal 
kellett kitöltenie. Az 
így elkészült Műben a
szó nem szó, az épít
mény nem építmény, a
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zene nem zene, hanem a Tér szellemi mes- 
testesülése lett, máls susározva a mesfosal- 
mazott erők hatását.

Erről az ldea(alak)-látásról adnak hírt az 
őshagyomány írásos töredékei, a piramisok, a 
Stonehenge, a görög templom, de mára a 
tér fogalmi gondolkodásunkkal megfoghatatlan 
elvont üresség csupán - szellemek és szob
rok nélkül.

A képi látás kora közvetlenül a történelem 
előtti kor, a nagy erejű képekben gondolko
dó ember ekkor alkotja meg képnyelvét és 
képírását.

A képek a szétszakadt létezés összefüggé
sei, az ember ezentúl a természetet és a 
metafizikus világot már csak képekkel tudja
megközelíteni. Ezt a képlátást őrzik a vallá
sok, a mitológia és a mese - melyek maguk 
is csak sok-sok képpel kifejezhető kozmikus
képek -, a keleti és a primitív kultúrák, a 
népművészetek és a modern korban a 
művészet.

Mi, magyarok a keleti kultúrkörből szárma
zóan, szintén erős képiséget hordozunk, 
elég itt népművészetünk gazdag jelképrend
szerére, nyelvünk mély értelmű kifejezéseire 
(képesség, jövőkép, el- 
képesztés, képtelen, lá
tásmód, láthatár) és 
költészetünknek az iro
dalomban elfoglalt he
lyére gondolnunk.

Egy kínai mondás 
szerint „Egy jó kép 
több ezer szónál". Ezt

bizonyíthatja az is, hogy a képmédium nem
csak a kultúra, a kommunikáció és az agyi 
működés számára, hanem a kauzalisztikus és 
az analitikus látás számára is nélkülözhe
tetlen.

Információink több mint 80%-a érkezik vi
zuális úton, és hiába magasabb működés a 
gondolkodás, szavakhoz kötöttsége miatt a 
képteremtés folyamata után következik. 
Amikor az értelem erőteljes aktív alkotómun
káját végzi, nincs ideje szóalkotásra, a sza
vak túl nehézkesek, nem jut idő a kiválasztá
sukra, ezért az ember képekben, képi struk
túrákban gondolkodik. Az agy a komplex 
információk olyan tömegével dolgozik, ame
lyet évek alatt sem lehetne leírni. Nem vé
letlen, hogy az agy képrendező működése a 
számítógépek információs rendszereiben való 
tájékozódásban is megjelenik, a képernyő al
kalmazásával.

Ha a kép legmélyebb jelentését akarjuk 
megérteni, akkor az egyetemes ősképek felé 
kell fordulnunk.

Az ősképek a leggyökeresebb kozmikus té
nyek energialenyomatai, bennük a lét ősmin
tái jutnak kifejezésre. Káosz, rend, szám, táj, 

elemek, keletkezés és változás, 
sors, szerelem, termékenység, halál, 
fiatalság és öregség, gonoszság, ha
talom, háború, ember és istenek, 
mind örökkévalő erőkkel telített ős
képek.

A láthatatlan világ az embert az 
ősképek szellemi kötelékeivel a 
pszichéjén keresztül fűzi magához.

V
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tartalmaik a tudatunk mélyséseiben nem indi
viduális, hanem az emberisés közös tapasz
talataként vannak jelen.

„A kezdeti minták, az élet kezdeti formái, 
időn kívüli szkémák, ősidők óta adott formu
lák, amelyekbe belehelyezkedik az önmasára 
ismerő élet, mely homályosan törekszik rá, 
hosy szert tesyen a neki elrendelt Jesyekre” 
- mondja róluk Thomas Mann. E réstől mes- 
lévő öntőformák ereje abban a pillanatban 
kel életre, amikor személyes tartalommal tölt
jük ki őket. Az alámerült szellemet ísy - 
mint valódi identitás - vezetik vissza az 
örökkévalósásba, mis az az individualitás, 
amelyik nem jut túl a másképp értelmezett 
szabadsás keresésén, intellektuális nehézsé- 
Seinek véstelen táplálója marad.

A történelem és esyén életének formái 
mindis változnak és annyira hitelesek, amen
nyire nem rejtik el az ősképek erejét. Az 
„ősképtár" nemcsak vallás, mítosz, művészet 
vasy álom formájában felbukkanva mutatkozik 
mes, hanem tudattalan erőként átszövi min
dennapi választásainkat is.

A mai ember az ősképeket a múlt atavisz- 
tikus, túlhaladott és elfelejtendő leleteinek 
tartja, amelyek ott állnak közte és 
szabadsása között. Félretolja tehát, 
hosy azután mesmerítkezzen az Ir
racionális szemétdombjában. A lel
ki-szellemi orsanizmusoknak azonban 
éppúsy tápláló erőforrásokra van 
szüksésük, mint a testinek, ezek 
messzüntetésével az ősminták ereje 
romboló formában tér vissza, mind

az esyéni, mind a kollektív ember lelki krí
zisét okozva.

Az ősképek nyelve szimbolikus nyelv - 
szimbolosz: összekapcsoltsás, düabolosz:
szétválasztás - bennük a „sondolat és jel 
vannak essyé olvasztva, ama teret foslalván 
el, mely a szellemi és anyasi vilásot ösz- 
szeköti, szám nélküli fokozatokon vivén által 
esyiket a másikis, hosy közbenjáró és kien- 
Sesztelő lesyen a szellem és anyas között, 
s meshonosítsa a testben az eszmét, eszmé
ben a testet, s kellő esysésre hozza össze” 
- írja Erdélyi János, múlt századi sondolko- 
dónk.

A vertikális vilás és a szimbólumok kapcso
latáról szólnak Vans Pi ideillő szavai:

„A jelképek a mösöttük álló ideák kifejté
sére szolsálnak. Amint felfostuk a jelképeket, 
elfelejtjük a szavakat, mihelyt felfostuk az 
ideákat, elfelejtjük a jelképeket. Aki viszont 
a szavakba kapaszkodik, sosem foshatja fel 
a jelképeket, aki pedis a jelképekbe kapasz
kodik, sosem értheti mes az ideákat.”

Az ősképtár holosrafikus képlemezei a ra
cionális látás számára leolvashatatlanok, hoz
zájutni az ember csak a teremtő szellemi lá

tás eszközével, a kép
zelettel képes.

A képzelet Isten ben
nünk felejtett képalkotó 
szerszáma, a valósás 
olyan transzcendens és 
immanens távolsásait 
köti össze, amelyeket 
sehosy máshosy ősz-
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szekötni nem tudunk. A képzelet - és mély- 
sési párhuzama, a fallosz - a lét minden 
szintjén megtermékenyítő - vagy pusztító - 
erő, ezért az ősképek előhívása és megva
lósítása az emberi lét legnehezebb feladata. 
A képzelet részesedés a teremtő ideák ere
jéből; minden, ami van, a képzelet szülemé
nye, aki képzel, az alakít - arcot, sorsot, 
történelmet -, és aki alakít, az előbb képet 
készített. Még a racionális látás is őrzi a ké
pek idolját - minta, képlet, modell, terv, 
program -, és azzal, hogy bármit alkot - 
gépet, telefont, bombát, atomreaktort -, jel
zi: ő is az ősminták szuggesztiójának kreatív 
kényszere alatt áll.

Amikor a képzelet - a látás - az ősképe
ket már nem találja, a képteremtés elveszti 
eredeti indíttatását és potenciáját, a képze
let képzelgéssé alakul.

„Más a képzelet és más a képzelgés, más 
a beszéd és más a fecsegés - vall erről 
Weöres -, a képzelődés az élet törvénye 
szerint működik és az éhen maradt vágyakat 
köddel eteti, a képzelet a lét törvénye sze
rint működik és amit megteremt, műalkotást, 
tettet, gondolatot: valódi és igaz."

Egyidőben a képzelet 
erejének csökkenésével, 
az ember az ősképekre 
nyíló ablakokat készít.
Ez a látófolyamat már 
egyszerre tekint ki az 
ablakokon és az őt kö
rülvevő világra. Mózes,
Mohamed és a bizánci

képrombolók hiába döntöttek bálványokat, a 
tényleges (ős)képrombolás már megtörtént.

Később az ősképeket ábrázoló képek mö
gül lassan eltűnt a numinózus valóság, az 
őskép és a kép kettészakadt és ez előreve
títette a szellem nélkül maradt - tudományos 
és esztétikus - kép megszületését. A kép
jelenség alapvetően átértékelődik, eddig a 
képen át egy magasabb hatalom „nézte" az 
embert, most pedig a bűvészinas tekint úgy 
a képre, mint saját teremtményére. A látó
folyamat az ősképek felé vonzódás és az 
azokat eltagadó világ kettős erőterébe kerül, 
és ez a látás olyan tragikus zavarát okozza, 
ahol a képkészítés és a képrombolás össze
ütközik.

„Isten meghalt - Nietzsche", olvasható egy 
amerikai graffiti feliraton, majd alatta: 
„Nietzsche meghalt - Isten". A felirat szá
munkra most azt jelenti: a Látásból történő 
ki-avatás rítusa befejeződött, ám a Teremtés
program folytatódik.

A görög nyelvben négy szó használatos az 
életre. Az első a „biosz", az élet legalacso
nyabb formája. A „pszükhé" a lelki terület. A 
„Tóé" a szellemi élet. Az élettel kapcsolatos 

negyedik kifejezés az „anasztrofé", a 
zavart viselkedésmód. A jelenlegi 
látás ennek az igének a hatása alatt 
áll. A kép azzal nyeri el pár excel- 
lence formáját, hogy többé nem a 
láthatatlant, hanem a „nem látottat" 
fantáziálja, így a rajta pásztázó tek
intet alatt nem nyit mélységet, 
hanem tökéletes felületté válik.
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A simulacrum: képmás - nem kép, hanem 
mása - szót az eredeti, vasyis a valósásos 
minta és képzeleti Celő)kép nélküli képek 
megnevezésére használjuk. A képmások mos
tantól egyetlen hatalmas felületet alkotva zár
ják el annak a lehetőségét, hogy önmagunk
ról egy tágabb dimenzióban tudomást sze
rezzünk. Felület a kép, felület a szó, felület 
a hang, felület az Idő, felület a valóság és 
felület - az ember.

A felületek tükörlabirintusa csak másolni és 
ismételni tud, ahol minden mindenben és 
mindenben minden tükröződik. A mai 
Thészeusz vagy lemond a valóság megkere
séséről, vagy saját távoli képmására ront rá, 
nem tudván, hogy amiről lemondott és akit 
megkínoz vagy elpusztít, az valójában ő 
maga.

A kép felé most már csak az a kérdésünk 
lehet, egyáltalán kép-e még a minden képek 
„legtökéletesebbike"?

Az ember, amikor elfelejti, hogy a képek 
termőföldje és a kép benne keletkezik, rajta 
keresztül él, a képpel patologikus függőség
be kerül.

Nem tudja, hogy mivel a teremtés 
folytonos processzusában él, nem 
tud teremteni, így öntudatlanul vesz 
benne részt. A képek állandó befo
gadása és kibocsátása közben 
angyalok és démonok költöznek 
belé, vagy emlékeznek majd rá 
mások tudatában. A beengedett 
képek benne megfogannak, cselek
véssé, életté lesznek, ami felett

már nincs hatalma. E képvilág másik, valódi 
neve: mítosz. A képek által behálózott világ
ban egész életünk képek között - vagyis a 
képvilág mítoszaiban - zajlik. Ebben a misz
tériumjátékban az embert és társadalmát nem 
a tudás és az ész, hanem a látás és a 
képek mágiája vezeti. A hatalom mint ősvágy 
(fasizmus) és az ősfélelem (sztálinizmus) 
hatalmas erejű képeinek megidézése 
figyelmeztet erre. Amikor a világfelület 
börtönében lévő ember számára a kép és 
mítoszipar globális méretű mágiája újabb 
ősvágyat, a szabadságot idézi, reményeink 
egyik táplálója Novalis néhány szava lehet:

„Amikor azt álmodjuk, hogy álmodunk, 
közel vagyunk az ébredéshez.”

V i z u á l i s  i k o n o s r á f i a

Amikor nevelői feladatokra vállalkozunk, va
lahol mindig az élet legnehezebb kérdéseit 
- ki vagyok, honnan jöttem, mi a dolgom, 
hová megyek? stb, - érintjük meg, ezek ér
telmezéséhez igyekezünk segítséget nyújtani.

Létünk értelmének valamilyen szintű felisme
rését „minden életkorban keressük, és meg is 
találunk valamit belőle - szellemi 

képességeink min
denkori fejlettségének 
megfelelően", írja a 
gyerm ekpszichológus 
Bettelheim is.

A pozitív felismerések 
adhatnak erőt feladata
inkhoz, önmagunk és a



Kalmár István: A gyermeki egész neveléséhez

vilás mesfelelő értékeléséhez, életkedvet 
képesséseink kifejlesztéséhez, hitet a jövő 
nehézséseihez.

Azzal, hosy az ember az evolúció csúcsá
ra érkezett, fejlődése korántsem ért véget, 
de útján továbbhaladni csak élete legfonto
sabb kérdéseinek szellemi feldolgozásával 
lesz képes, más fejlődésre itt a földön nincs 
lehetősége.

Az ide vonatkozó üzenetek belső világunk 
laboratóriumában párlódnak le, nem fogalmi 
jellegűek, ezért megértésükhöz - esetünkben 
a vizuális tevékenységgel - ét kell lépnünk 
én-központú kauzális gondolkodásunk hatá
rait.

A két gondolkodásmód - fogalmi és vizu
ális - különbségére agyunk poláris működése 
világít rá legjobban. A bal agyféltekét nevez
hetjük „verbális hemiszférának", mert ide tar
tozik a nyelvi logika és struktúra, az írás, az 
olvasás, ez fejti meg analitikus és racionális 
módon a világot. A bal hemiszféra világképe 
a természettudományos világkép, és végső 
soron emiatt ragaszkodunk a kauzalitáshoz.

A jobb félteke ezzel szemben analóg mó
don gondolkozik, nincs szüksége ok-okozati 
összefüggésre, hanem 
különböző formák és 
képek tartalmi identitá
sa felé orientálódik, 
differenciálódás helyett 
a sokféleséget analó
giás egységekbe fogja 
össze, és mindegyikben 
ugyanazt az ősprincípi

umot fedezve fel belső tartalmi összefüggé
seket tesz transzparenssé. Ez a szemléletmód 
a világban az archetipikus elemeket keresi, 
és azokat a mintákat vizsgálja, amelyeket az 
archetípusok képeznek belőlük.

A két gondolkodásmód egyike sem helye
sebb a másiknál, itt csupán a különbségekre 
és a kettő által képezhető egységre hívjuk 
fel a figyelmet.

Az ellentétek azonban maguktól nem egye
sülnek egységgé, ezért olyan, magasabb 
szférába tartozó örök elemhez kell nyúlnunk, 
amely az egyesülésre törekszik - ez a sze
retet. A szeretet princípiuma a kinyílás, és 
bebocsátása annak, ami eddig kívül volt, 
nem birtokolni, hanem áramolni akar, ahol az 
Én a Te-vel, az ember az univerzummal ol
dódik egybe.

Talán ennyi elég, hogy a mindenséggel el- 
vegyülésre készen átléphessük a szárnykészí
tő műhely ajtaját, amely felett akár az a feli
rat is lehetne, amelyet egy XVIII. századi 
angol falusi templom falán olvashatunk - „A 
látomás munka nélkül álom csupán, a munka 
látomás nélkül üres unalom, a látomással teli 
munka a világ reménye."

Bennünk most a meghatottság és 
a felajánlás állapotának kell lennie, 
hogy a ránk boruló csendtakaró alatt 
a rejtett üzenetek bársonylepkéi 
ránk szállhassanak. Már érezzük Is a 
mocorgó apró lényeket, amint tisz
ta erőkre várnak, hogy fellebbent- 
hessék előttünk a fátylat egy maga
sabb természetesség előtt. Előttünk
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az anyasok formái, felületei, színei, illatai, 
belőlük susároznak a várt erők felénk, és ez 
a muzsika roston mesnyltja szenzltív kapuin
kat, csatornáinkat előttünk. Esyszerre mozdul 
Sondolatunk, szívünk és kezünk, a rési taní
tók és szerzetesek életszabálya szerint, „Óra 
et labora - Imádkozz és dolsozz!" A cso
dák repülő szőnyesén utazunk - s mert ez 
a keleti varázsszőnyes titka - befelé önma- 
sunkba.

A kép, amit belül mesleltünk, már kívül is 
készül, mint a madár, mikor a fészkét építi, 
nem sietünk különösebben, nem is piszmo- 
sunk, nem rendetlen, ami készül, de nem Is 
túlzottan pontos, nem a cél, hanem a tevé- 
kenysés adja örömünket.

A semmiből most lassan esy sétáló bámész 
vonal bújik elő, utána több táncoló, önbe
céző vonalinda, esy sördülő dallamot író 
éneklő vonal, majd esy túlfűtött, az Idő rit
musára ziháló hullámokat vető vonal hatalmas 
kadmiumsársa mezőt zár be, hosy lecsil
lapodva találkozzon önmasával.

Lassan felrasyos a többi szín is, a perma- 
nentvörös, a mansánibolya, az ultramarin és 
az ésetett sziéna, „mesannyi színnel telített 
fény, anyas és álom esyidejűles, és 
harmadikként esészen beléolvadva 
én” - vall róluk Klee.

„A színek a fény tettei, minősé- 
Sei” - mondta Goethe is, aki a 
színtant nem is tudománynak, hanem 
életelméletnek nevezte. A szín híd 
a fény és a sötétsés között, miként 
a lélek is áthidalja a test és szel

lem közötti távolsásot. Ily módon szín és lé
lek esymás mesfelelől, mindketten a szellemi 
és anyasi vilásot kötik össze. A színérzéke
lés belső sazdassásunk és szellemi fejlődé
sünk füssvénye.

Munkánk més csak félis van kész, de fel
törő örömünk már az előtűnő szépsés jele, 
mint azt Aquinói Szent Tamás fosalmazta 
mes: „Szép az, aminek a látása örömöt fa
kaszt bennünk”.

A szépsés formateremtő szellem, az anyag 
átlényegítésén keresztül nyilatkozik meg, eb
ben a formát öltő megtestesülésben válik 
megtapasztalhatóvá, megismerhetővé. A szép
ség a belső tökéletesség, a belső rend és 
forma ragyogása, összhangot mutat. Igazi
egybecsengést a részek között, ettől ép, 
teljes, szép, vagyis jó és igaz. A megszüle
tett színeken és formákon át a morális egy
ség érzete születik meg bennünk, a szép - 
mint érzelem -, az Igaz - mint értelem -, 
a jó - mint akarat hármas párhuzamában. A
három húr halk pendülése egy születő érték
rend első akkordjaként hangzik fel.

Mire elkészülünk, újra megismételtük a mes
terségek emberformáló mágiáját, amely már 

több ezer év óta is
métlődik, festők, fém
művesek, edénykészítők 
és szövőmesterek mű
helyeiben.

Az anyaggal való mun
ka nemcsak játék, hanem 
önmegismerő küzdelem 
is saját magunkkal, ezért
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mondta Exupéry: „Az tanít mes önmagunkra, 
ami ellenáll nekünk.” A legnagyobb tapaszta
latot mindig egy akadályon való átjutás adja, 
mivel csak belső korlátok vannak. A 
helyzetek és személyek, akik akadályozni lát
szanak bennünket, mindenkor belső feszült
ségeink, összeütközéseink kivetülései.

Most már előttünk áll a gyermek ember, aki 
nem a fogalmak által, hanem belülről uralt 
jelenség, készen az átélő megismerésére an
nak a nyelvnek, amely a természet és a tár
sadalom láthatóvá vált jelenségein át szól 
hozzá. Nemcsak fejével, hanem egész lényé
nek bevetésével kell megfejtenie az őt kö
rülölelő látványvilágot, mert enélkül nem ért
heti meg sem önmagát, sem összetartozását 
a természettel, a világegyetemmel.

„Az egész élet másból sem áll, mint olyan 
formává lett kérdésekből, amelyek magukban 
hordják a válasz magvát - s válaszokból, 
amelyek kérdésektől terhesek" - írja a Gólem 
írója, Meyrinck.

Ott, ahol az emberi szavak kevésnek bizo
nyulnak, csodálkozással látjuk, hogy az ősi 
formák mélyéből mennyivel pontosabb, té
vedhetetlenebb közlések áradnak, mint a mai 
beszéd és írás. Ahogy 
arcunkon belső törté
néseink csak kifejeződ
nek - és nem maguk a 
történések úgy a
növények tavaszi növe
kedésében is a Min- 
denség nagy történései 
tükröződnek vissza.

A fák, növények, kövek, állatok, emberek, tár
gyak némán közlő vonalai, arányai, mozgásai 
kifejezik a bennük lévő ősminta mozgató karak
terét, magasba tórő vagy aláhulló erőit. Minden 
mindennel analóg erőszálakkal van egymáshoz 
szőve, így lényegében az egyetlen szimbolikus 
nyelvvel, a tér-idő mitológiája szólítja meg 
egyszerre szemünket, szívünket és szellemün
ket. Ez a nyelv a teljes valóság nyelve, logikai 
kifejezésmódokkal körüljárhatjuk, de értelmét 
soha nem meríthetjük ki teljesen. Az ember 
első jelei ezen a valóságnyelven íródtak, a 
pont, a vonal, a kör, a háromszög, a négyzet, 
a spirál máig meghaladhatatlanul őrzik a Min- 
denség esszenciáit. Ezek az egyszerű formák 
és kombinációik nemcsak eszméket, hanem 
egész gondolatrendszereket is képesek kifejez
ni. A kör például, mint forma - a gömb vetü- 
leteként jelenthet magasabb tökéletességet, na
pot, atommagot, sejtet, növényi magvakat, anya
méhet, kereket, jegygyűrűt, pályaként időt, rit
must, forgást, zodiákust, mozgásként állandósá
got, ismétlődést, végtelenséget és ki tudja még mit.

A geometria nem véletlenül az ókori tudás 
alapja, „aki nem tud geometriát, maradjon 
kívül" - mondta Platón.

Ezek az alapok az ember mélytu
datában, az egyetemes ősképek 
formájában maradtak meg.

A lét igéi életútunk során, a sze
mélyiségfejlődés folyamatában öltenek 
testet, és ezért az ősi alapminták 
minden kultúrában felfedezhetők.

A folyamatos változásba az állan
dó tapasztalatokat az emlékezetbe
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kódolt analógiák kapcsolják be, így az alap
minták felfedezhetővé válnak a jelenségvilág 
minden szintjén. Az analógiák rejtett szálai 
teremtenek öszszeköttetést fizikai és szelle
mi, ember és természet, egyén és csoport 
között. A kreatív tevékenység alapja a külön
böző tapasztalatok közötti hasonlóságokra 
való emlékezés, vagyis ezek képzelet általi 
felismerése és összekötése. Jól mondta 
Aiszkhülosz: „az emlékezet mindennek az
alkotója, az édes Múzsa-anya".

Ahhoz, hogy egy formajeienség az ember 
és világ közös igéjét kimondja, olyan pozitív 
teremtő aktusra van szükségünk, amelyben a 
dimenzionális összekötések megtörténnek. Ezt 
az összekötést a szóformáink sem nélkülöz
hetik, nyelvi analógiák, metaforák nélkül a 
szavak valóságértéke vész el.

Egy formajelenség szemlélésekor először a 
látvány érzéki, érzelmi, esztétikai jelentéseit - 
arányok, egyensúly, mozgás, színharmónia stb.
- fogadjuk magunkba, de ezután Hérakleitosz
tanácsát kell követnünk, mely szerint: „A
szem és fül nem megbízható bizonyságtevők'’
- tovább kell haladnunk, hogy átléphessük a 
láthatót és láthatatlant elválasztó falat.

Ennek legegyszerűbb és legmeg- 
szokottabb eseménye az álom, tanú
jele pedig az az álomkép, amit 
„odaátról" elhoztunk. Most ugyanezt 
a szakrális utat keli megtennünk a 
teremtő látomás segítségével. Ez, a 
már csak látomással lehozható kép - 
az álomképhez hasonlóan - kizárólag 
szimbolikusan lesz értelmezhető.

hogy azután már a realitás látványaként fejez
ze ki a jelenség ontologikus lényegét. A 
szemlélt formajelenség így emeli tekintetünket 
a képtől az ősképig, olyan vizuális objektum
má válva, melynek neve ezentúl - ikon.

Az ikon tárja fel számunkra azt, hogy bel
ső életünk és a látható világ, ember és koz
mosz közvetlen tárgya ugyanaz a realitás - 
az ősképek architekturális jelenléte.

Az ikonografikus szemlélet előtt az olyan 
jelenségek, mint a keletkezés, az út, a rend, 
a híd, a határ, a ritmus nemcsak fogalmak, 
hanem bennünk ébresztésre váró archetipikus 
képek is, amelyek sokszínűén kifejeződnek, 
és kifejezhetők a vizuális jelenségekben is. A 
két kép az életkori sajátosságoknak megfelelő 
képzőművészeti tevékenységgel összeköthető, 
és ez a gyermeki egész nevelése szempont
jából nagy jelentőségű eseménnyé válhat.

A felnőttkori feszültségek feldolgozására 
már több, hasonlóan működő módszert isme
rünk - álomanalízis, művészetterápia, relaxá
ciós és meditációs technikák -, ahol a gyó
gyító hatású elemet a belső képkészítés új
bóli beindulása jelenti.

Az alábbiakban olvasható felsorolás, tíz egy
séget képező és egy ciklusba foglalt fogalmat 
tartalmaz. A felsorolás kész tantervként nem 

alkalmazható, célja az, 
hogy a nevelőt kreatív 
irányba inspirálja, és 
hogy segítsen meglátni és 
- a fogalmak kimondása 
nélkül - megláttatni az 
archetipális jelenségeket.



Kalmár István-. A gyermeki egész neveléséhez

KELETKEZES - kötés, növények, állatok, 
formák, mozgások keletkezése, termékenység, 
anya, föld, elmozdulás, előhívás, fölmerülés, 
láthatóság, osztódás. Információ, elképzelt 
keletkezések, találmányok

FOLYAMAT (ÚT) - két pont között 
történő mindenféle változás; növekedések, 
kiterjedések, átalakulások, építés, összeszere
lés, fokozódások, utazások-kalandok, mozgá
sok útjai, sorozatok, szekvenciák, ismét
lés-gép, főnix, időbeli változások

VÁROS - test, ruha, lakás, ház, föld, koz
mosz, szervezetek, rend, harmónia, zene, 
óra, kristály

ÜNNEP - csoda, templom, csend, forrás, 
szent, sziget, eredet, rítus, tánc, repülés, 
bárka

EGY-SOK - számok, betűk, rendszerek, 
struktúrák, halmazok, hierarchiák, család, csa
ládfa, szerepek, azonosulások, színház, ver
seny

HID-KAPU - két világ összekötése, polari
tások, átmenet, átjárók, be-, kivezető helyek, 
kommunikáció, beszédformák

HEGY-TORONY - vertikális világ, magasság, 
ég, király, csúcs, kilátás, rálátás, tájékozódás, 
felismerés, felfedezés, zenit, fa, oszlop, 
létra, lépcső, föl-lejárók

LABIRINTUS - tévedés, eltévedés, hiba, 
rejtvény, zár, jel-kód, titok, betegség, elága
zás, kereszt, választás, káosz, erdő, zaj, 
félelem, pokol, csapda, 
horizontális világ

HATÁR - törvény, 
gát, falak, rétegek, 
emeletek, közegek,
dimenziók, elemek, idő
határok, pontosság, 
csere, elválasztás

CÉL - szabadság, oldás, ciklusok, ritmusok, 
tükör, forgás, üresség, redukció, lehetőség, 
minőség, metamorfózis 

A szavak listája a teljesség igénye nélkül 
készült, nyilvánvalóan sok fogalom még 
beépíthető, sőt meglátásaink szerint felcse
rélhető. Ajánlható 8-9 éves kortól, segítségül 
a feladatsorok összeállításánál, a ciklust az 
évek során többször megismételve.

A vizuális munkákban 7-8 éves korig a 
nevelőt a mesék, később a mítoszok felhasz
nálása is segítheti. Az ősképek megismerése 

felé vezető úton a közvetítő médi
um minden esetben a kép lesz, a 
vizuális tevékenységben a formav
ilág, a mesék és mítoszok esetében 
a beszélt nyelv, illetve ennek 
vizualizált képei.

A mese és mítosz - mint a bea
vatási rítusok nyelvi formában fenn
maradt emlékei - együttesen alkot-
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ják esy-esy nép vasy kultúra írásbelisés előt
ti szövéséit. Mindkét formában a világ meg
értésének, a közösség számára „helyes" ma
gatartás szabályai megőrzésének és továb
badásának felhalmozott szimbolikus tapaszta
latai öltenek testet. Még a tiszta ráció atyja, 
Arisztotelész szerint is „A bölcsesség bará
tai a mítosz barátja! is". A mesék és míto
szok szavaiból mintha az ősképeket látó 
öreg mesélők tudásának bölcs melege sugá
rozna ránk, amelyből éltető, gyógyító erőt 
meríthet gyermek és felnőtt. Sahriár királynak 
is ezer éjszakán át kellett hallgatnia 
Sehrezád meséit, hogy lelki zavaraiból kigyó
gyulhasson.

A gyermek életében, különösen 7-8 éves
koráig,_amíg öntudatlanul, szinte vallásszerű-
en éli át az elé kerülő eseményeket, a mese 
jelenléte nélkülözhetetlen. A mese tel
jességgel és sok szinten elégíti ki a kisgyer- 
mek varázjJgéj^ét, az ő szimbolikus nyelvén 
és szélsőséges gondolkodásán - jó-ross_Zj 
szép-csúnya, erényes-gonosz - át segít
felismerni az erkölcsi problémákat, az élet 
örömeit, megpróbáltatásait, | az öregség és 
elmúlás tényeit. Amikor a gyermek a szim
bolikus jelentést a valóságos eseményekben 
is megleli, a növekedő és terjedő 
élet sok apró konfliktusára kap csak 
őrá vonatkozó választ.

A mese és mítosz között lévő 
azonosságok mellett a leglényege
sebb különbség az, hogy míg a 
mese a mindig jól végződő törté
neteivel a teljes személyiség sikeres

megvalósíthatóságát sugallja, addig a mítosz 
az eszményi hős tragikus végű sorsának 
bemutatásával már magasabb szintű önis
mereti kérdésekre válaszol.

A mítosz hősei nem emberi lények, tetteik 
szakrális cselekedetek, az ember rejtettebb 
belső misztériumaira segítenek ráismerni. 
Minden mítosz egy-egy valóság - a világ, az 
ember, egy nép vagy állatfajta - keletkezé
sét magyarázza el, az ember teremtő őské
pességét nyilatkoztatva ki. „Igazi emberré az 
válik, aki azonosul a mítoszok tanításával, az 
tehát, aki az isteneket utánozza." - írja a 
mítosz lényegéről Eliade.

Az önismeret szervesen összefügg az iden- 
tifikálódás folyamatával, olyan példaképeket 
választunk magunknak, amelyekkel azonosulni 
tudunk, így állítva öszsze magunkban azt a 
képvilágot - saját mítoszt -, ami legtöbbet 
alakít rajtunk. E képvilág kardinális képeit fo
gadjuk magunkba gyerekkorunkban és a ké
sőbbiekben is ehhez gyűjtjük a további 
képeket.

E mítoszbeli -„szociokulturális” - hasonló
ság nélkül az emberek egymás mellé kerülése 
- szerelem, barátság, házasság, csoportok - 

lehetetlen lenne.
A képek választásával 

fedjük fel magunk előtt, 
hogy melyik mítoszvi
lágba tartozunk. A sza- 
vak-képek ezért jelent
hetnek mindannyiunk 
számára mást és mást, 
mert az olyan fogai-
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mák, mint isazsás, valóság, jövő, élet, halál 
- különböző teret nyerve el - mindenkinél 
más képszinten, más mítoszfokon jelennek 
meg. A gyermek a körülötte kavargó kép
hieroglifák özönéből öntudatlanul engedi ma
gába a képmagokat, ezzel nem csak képe
ket, hanem életutat és jövőt is választva 
magának.

A felelőtlenül kibocsátott képmítosz-kreál- 
mányok olyan vizuális csapdák, amelyek az 
emberek mitikus érdekiődésének elterelésé
vei, az ősképeket felfedő és az egyetemes 
átélését segítő valódi mítoszok elől zárják el 
az utat.

A gyerekkor az emberi fejlődés egy szaka
szának és emiatt ennek az anaióg gondolko
dásának és látásának is megismétiése, a gyer
meknek óvodás kortól a pubertásig ezért 
van elengedhetetlenül szüksége a szimbolikus 
képekre.

hatást tud kifejteni, elérheti a nevelői 
tevékenység igazi céiját - a gyermeki-emberi 
centrumot.

Ma, amikor - ember és Föld egyre súlyo- 
sabba.n beteg - a szaktudományok az érték
válság mikéntjét ismételgetik, a nevelés azzal 
a magatartással léphet túl a meddő fogalma
kon, hogy a teljességet segítő, beavató te
vékenységével embert-Földet gyógyító művé
szetté válik.

Az ikonografikus szemiéletű vizuális neve- 
iéssel ez a korai látásforma jobban megőriz
hető, tudatosítható, és ez segíthet felfedni a 
képek mögötti jelvilágot, a modern mítoszok
ban pedig - tagadás, lázadás, szex, erőszak, 
túlélés - az ember 
teremtésre vonatkozó 
képzetsémáit.

Ha a vizuális neveiés 
azon a helyen, ahol a 
gyermek képválasztásai 
megtörténnek - az esz
tétikai, szakmai
ismereteken túl
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Mi  í g y  c s i n á l j u k  . . .

Általános módszertani kérdések

A GYIK-Műhely általános célja - a kreatív, 
esztétikai és manuális készsések fejlesztése, 
művészettörténeti ismeretek bővítése mellett 
- a teljes emberi személyisés kialakulásának, 
fejlődésének sesítése.

A látható vilás jelenséseit, a képzőművé
szet területeit isyekszünk tapasztalati esység- 
ben megközelíteni, bejárni, eközben előhívni 
az alkotó magatartás lényegi képét, az egész 
ember és a világegész kapcsolatát.

Az egészre vonatkozó nevelői szándékhoz 
számunkra a művészi világkép áll legköze
lebb, ezért a képzőművészet használata mel
lett más művészeti ágak alkalmazása is gya
kori - zene, film, színjátszás, irodalom -, el
sősorban a vizuális jelenségekkel társítva. A 
GYIK tanárai ennek megfelelően többnyire 
művészek, vagy olyan pedagógusok, akik a 
fenti célokat állítják tevékenységük közép
pontjába. Évente egy munkatervet és egy év 
végi beszámolót készítenek, teljes művészi
pedagógiai szabadsággal.

A munkaterv a kisebbeknél elsősorban szi
tuációteremtő kalandjáték, amely alkalmat ad 
a kicsiknek, hogy a bennük még meglévő 
egészre vonatkozó természetes készségüket 
játékos formában egyszerre alkalmazzák - 
festés, szerepjáték, bábozás, mozgás stb. A 
nagyobbak munkaterveinek már reflektálniuk 
kell a kialakuló fogalmi gondolkodás, az én- 
központúbb magatartás sajátságaira. Igyek
szünk a gyermek egész lényét érdeklő fela

datokat összeállítani, hiszen legtovább csak 
ezek az élmények maradnak meg.

Az órák a minél inspirálóbb alaphelyzet 
megteremtésével kezdődnek, ez lehet mese, 
beszélgetés, meglepetést okozó térberen
dezés vagy viselkedés, zenei esemény, játék, 
videofilm. így jelezzük a beérkező gyerekek 
számára, hogy a napi szokásos események 
után megérkeztek az önfeledt és intenzív 
alkotómunka - és játék - színhelyére.

A foglalkozás eleij_ beszélgetés olyan kap
csolatkeresés, amelyben kerüljük a sematikus 
formákat, megjelöléseket és igyekszünk - a 
foglalkozás további ideje alatt is - olyan vi
zuális és nyelvi kifejezéseket használni, ame
lyeket sehol másutt nem hallanak, pl. s^p,_ 
m^egség, tis,zta, gazdag- stb. A szokatlan 
nézőpontok, kifejezések a készülő munkák, 
megoldások, ötletek belső világát nevezik 
meg. Az előképeket, sztereotípiákat, rutin
megoldásokat a feladat tartalmában és for
májában eleve elkerüljük. (Nagy méretek al
kalmazása, technikai eszközök szűkítése, na
gyítás-kicsinyítés stb.) Ez azért lényeges, 
mert a heti egy foglalkozás nem teszi lehe
tővé, hogy a megszokottól fokozatosan távo
lodjunk el - a nap nap utáni munkában - 
az eredeti megoldások felé. Minél ponto
sabb, inspirálóbb koordinátákat, de nem az 
elvárt eredményt fogalmazzuk meg, amelyek
től lehet eltérés kreatív irányba. A feladat
adás ilyen módja segítheti azt a mozgást.
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amellyel a syerek a teremtő üressés felé jut
hat, amely, mint tudjuk, előfeltétele az al
kotó cselekvésnek. Már a foslalkozás elején 
fölmerülhetnek ötletek, meslátások, másféle 
mesoldási javaslatok, ezek esetenként syö- 
keresen átformálhatják a napi, vagy akár az 
éves programot is. De az is előfordulhat, 
hogy a munka leül, nem érthető vagy rossz 
az elképzelés, ilyenkor azonnal módosítani 
kell, esetleg játékkal, versenyelemmel érdek
lődést kelteni. A foglalkozás ideje állandó 
kapcsolat, bátorítás, dicséret, biztatás, 
„értékelni kell minden nyíltságot, befelé 
figyelést, koraérett véleményalkotást, azono
sulást, a minél nagyobb egészben gondolko
dást."

A feladatok kivitelezésénél nagy hangsúlyt 
fektetünk az átélhetőségre, ezért azok min
dig kapcsolódnak a gyerek élményvilágához 
is. „Ha a sémákat meg akarjuk szüntetni, él
ményt, átélhető valóságot kell a formai je
lenségekbe rejteni."

A munkaterületet a feladatnak megfelelően 
menet közben is átrendezhetjük, vagy hagy
juk formálódni a készülő munkák igénye sze
rint. Jó, ha gyakran váltakozik az egyéni és 
csoportos munka, a technikák jellege - sík
beli, térbeli festés, gesztusszerű vagy szem- 
lélődőbb feladat -, mert van, aki az egyik
ben, van, aki a másikban érzi otthon magát.

Ha tehetjük, a szabadban is szívesen dolgo
zunk; ilyenkor kihasználjuk a nagyobb tér adta 
lehetőségeket, a természetes anyagokat, a ter
mészeti adottságokat (domb, fák, szél, hó, víz).

A kicsiknél minden foglalkozás várva várt 
esemény, szeretik aznap befejezni, amit el
kezdtek, míg a nagyobbak számára bátran 
tervezhetünk folytatásos munkákat, akár több 
hétre is. A foglalkozáson mindig jut idő - 
különösen a nagyoknál - a munkák összeha
sonlítására, értékelésére, megvitatására, értel
mezésére; mitől gazdag egy egyszerű munka, 
mitől rendezett esetleg egy érzelmileg túl
telített munka stb.

A foglalkozás utolsó percei a takarítással 
telnek; ha ebbe játékot, humort csempé
szünk, észrevétlenül alkalmassá válhat a ren
dezett eszközhasználat megszoktatásához.

A húsz év alatt óhatatlanul kialakultak típus
feladatok, anyaghasználati módszerek, ezek 
továbbfejlesztése, „kifordítása” az éppen
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aktuális korosztálynak, feladatsornak meg
felelően a tanár kreativitásának próbája. A- 
hogyan az évente megrendezett kiállítások a 
csoportok művel, úgy műnek tekinthetjük a 
tantervet, egy-egy foglalkozást, vagy akár mű 
lehet egy beszélgetés Is.

,.A gyermekeket - különösen akik nem 
régen Járnak a műhelybe - általában a GYIK 
módszerei, feladatai, követelményei meglepik, 
korábbi élményeikkel, tapasztalataikkal 
ellentmondásba kerülnek. Ez a munkákban el
bizonytalanítja őket, ami az átértékelődés 
folyamatának Jele. Emiatt sok félkész, vagy 
rossz kész mű születik, amit feltétlenül érté
kelni kell, hiszen ezek a mi szempontunkból 
egyenesen jó megoldásoknak számítanak. A 
kész munkáknak nem kell a végeredményt te
kintve kiválónak lenni, inkább a tevékenység 
folyamatát és a gyermekekben ekózben meg
történő belső «eseményműveket« tartjuk fon
tosnak. A teljesítménycentrikus szülők és 
gyerekek általában csalódnak a műhelyben, 
nekik a lassú láthatatlan események nem 
léteznek, ehelyett használható, kézzelfogható 
eredményekre számítanak. A GYIK hatása vi
szont sokszor csak évekkel a műhely elha
gyása után érik be, azzal, hogy tudatosulnak 
az itt eltöltött élmények hatásai."* A GYIK- 
ban elkészült gyerekmunkákra inkább a len-
dületes kreativitás Jellemző,^_a_ gyermekrajzk-.
iáilítások szakmailag mívesebb, ám konven
cionális munkáival szemben. Kiállításainkon a 
gyermekek név nélkül szerepelnek, a cso
portmunka minőségét és az egész évi munka 
színvonalának bemutatását tartjuk fontosnak.

A műhelybe bármely 5-18 éves, átlagos 
képességű gyermeket várunk, de természete
sen ezek között több a Jó vizuális készségű, 
dominánsan képi gondolkodású gyerek. Egy 
kisebb, mégis tipikus csoportot képeznek a 
feldolgozatlan pszichés konfliktusokkal ren
delkező, túlmozgásos, vagy éppen gátolt, 
szorongó, nehezen megnyilvánuló gyerekek. 
Ezek a regressziók itt könnyen átfordulnak 
énerősítő kreativitásba, ezért az ő számukra 
különösen fontos a műhelybe Járás, mert itt 
végre megnyilvánulhatnak, ezzel pedig alkal
mazkodási nehézségeik enyhülnek.

A képzőművészeti motiváció mindkét cso
portnál megtalálható, és annak ellenére, hogy 
a műhely szándéka nem szakmai előkészítés, 
ezeket az ismereteket is megkapják azok, a- 
klk valamilyen művészi pálya felé vonzódnak.
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A GYIK nevelési világképe bármennyire 
egyértelmű, az átadás módszerében mégis 
jelentős eltérések vannak, nemcsak a tanárok 
különböző személyisége, hanem az életkori 
sajátosságok miatt is.

A legkisebbek számára az általunk használt 
anyagféleségek, a sokféleképpen és változa
tosan alkalmazható technikai fogások megis
merése a legfontosabb. Ez nekik a táguló 
világ megismerésében sokszor az első ilyen 
jellegű elemi erejű élmény. Még nem képe
sek hosszú ideig egyfolytában dolgozni, 
ezért fontos a sokféle, mozgásos, mondókás, 
énekes, ritmikus, vizualitással kombinált ki
egészítő játék is. Kíváncsiságukat az utánzás
sal elégítik ki legjobban, és mivel valódi vi
láguk a mesék világa, a mesék vizuális fela
datokkal történő feldolgozása jó módszer ar
ra, hogy ki is éljék szerepjátékok, bábozás, 
árnyjáték, mimes játékok formájában.

8-9 éves korban a képi gondolkodás erup
tív erővel tör fel, és ez a 12-13 éves korig 
tartó időszak a vizuális nevelés számára a 
leghatékonyabb korszak, a belső növekedési 
energiák ilyenkor nagyrészt a képzőművészeti 
formákon keresztül nyerik el kifejezésmód
jukat (érzelmek, érzékek,__szmek, tapintás, 
forma és térérzék). A vizuális tevékenység 
még nem tudati síkon zajlik, ezért a vizuális 
gondolkodás mélyreható nyomait ilyenkor az 
önfeledt, örömteli munkaállapot élménye őrzi 
meg a későbbi időkre. Figyelmük és igyeke
zetük átterjed a tágabb környezetre, az őket 
körülvevő közösségre, érdeklődésük az eh
hez való alkalmazkodás felé irányul.

Ugyanakkor a korszak vége felé már fel
bukkannak a fogalmi nyelv használata és a 
vizuális gondolkodásmód különbségéből adó
dó problémák.

13-14 évtől az érdeklődés én-központúbbá 
válik, megnő az igény az önismeretre, az 
identifikációs, önállósodási törekvésekre. „Az 
erre irányuló vágyak és álmodozás még nem 
jár együtt az ezek megoldásához szükséges 
képességekkel",* a meséket, a szerepjátszást 
felváltja a valóság differenciált megismerésé
nek igénye, az emberi kapcsolatok, a nemi
ség utáni érdeklődés, és ez mind sok fe
szültség okozója. Csökken az átélőképesség, 
a fantázia működésének természetessége, 
megnő az igény a naturális ábrázolásra, tu
datosan fordulnak a külső valóság felé, ahol 
a szélsőségeket ragadják meg. A csoportos 
munka most egyre inkább az egyéni konzul
táció felé mozdul el, figyelemmel az intel
lektuális ébredésre is, váltakoznak a koncep
tuálisán megválasztott képzeletfejlesztő, ér
zékelő és koncentrációs feladatok. Ebben az 
életszakaszban a személyiségben kiütköznek 
a nemi különbségek, amit az egyénre szabott 
feladatoknál figyelembe kell venni.

(Megjegyzés: a *-gal megjelölt részek 
Szabados Árpád GyiK-Műhellyel kapcsolatos, 

1977-1983 között készült írásainak 
nem szó szerinti részletei.)
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A  k i c s i k k e l

A kissyerekek számára a rajzolás usyan- 
olyan ösztönös és nélkülözhetetlen cselekvés, 
mint bármilyen Játék. Ezért a rajzolással, fes
téssel, mintázással... való foslalkozásokon 
nem annyira tanításról, mint inkább esyfajta 
irányításról lehet beszélni. Már csak azért 
sem célszerű túl gyakran beleszólni a gyere
kek alkotásaiba, mert könnyen kedvüket szeg
hetjük, olyannyira, hogy nem vesznek ke
zükbe többé ceruzát, ecsetet. Gyakran egy- 
egy segítő szándékú mondattal is megbánt
hatjuk a gyerekeket, emiatt okosabb pusztán 
csak feladatokkal ellátni őket, nem pedig - 
a hagyományos értelemben - értékelni alko
tásaikat.

A gyermekfirkák fokozatosan, szinte észre
vétlenül alakulnak át a felnőttek számára is 
értelmezhető, figurális ábrákká. Ennek a 
folyamatnak a kezdete és a hosszúsága 
egyéhehkéht változó. A gyerekek „fejlődésé
re”, mint tudjuk, nagy hatást gyakorol kör
nyezetük, amely főleg a valósághű ábrázolást 
értékeli a nonfiguratív „firkákkal" szemben. 
Ennek következtében a gyerekekben is 
kialakul a naturális ábrázolás igénye, ami 
fokozatosan szinte kizárólagos normává válik, 
és amihez a későbbiekben aztán makacsul 
ragaszkodnak. Kevés gyerek rendelkezik olyan 
képességekkel, melyekkel ennek az elvárásnak 
minden életkorban eleget tudna tenni.

Eleinte azonban mindegyikőjük szívesen áb
rázolja az őket körülvevő világot; embereket, 
állatokat, növényeket, tárgyakat saját elképze
lésük, hangulati beállítottságuk szerint. Rajz- 
készségük, kézügyességük ezáltal is sokat fej
lődik, mégis nagy Jelentősége van a pedagó
gusok által kitalált feladatoknak, amelyekre 
általában hasonló megoldások születnek, mint 
amikor önállóan, egyedül rajzoigatnak a gyer
mekek. Azonban a Jól kitalált feladatok elő
segítik a vizuális gondolkodásmód fejlődését, 
és olyan technikai megoldásokban is segítsé
get nyújthatnak, amelyekre önállóan képtelen 
rájönni a kisgyermek.
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A vizuális feladatok, feladatsorok kitalálásá
nál elsősorban a syerekek életkori sajátossá
gait kell figyelembe venni, ami azért nagyon 
nehéz, mert ugyanazon korosztályon belül 
nagyon különböző fejlettségi szintekkel talál
kozhatunk. A csoport érdeklődési körét is 
szem előtt kell tartani, aminek a megfigyelé
sére érdemes időt szánni. A kisgyerekek 
gondolkodására jellemző összetett világkép 
szintén döntő lehet egy-egy téma kitalálásá
nál és feldolgozásánál. Ha ezt a szemléletet 
leromboljuk bennük, akkor később, például a 
gimnáziumban rengeteg energiával lehet az 
addig megszerzett ismereteket újból integrál
ni. (Sajnos erre a magyar iskolarendszer ne
gatív példa, hiszen már hatéves korban külön 
tantárgyak keretén belül ismertetik meg a vi
lágot a kisiskolásokkal. Ez a későbbiekben 
sem változik, minden művészeti vagy termé
szettudományi tantárgyat külön tanár, külön 
órákon tanít a fiataloknak.)

Ha célunk, hogy erősítsük és továbbfej
lesszük az összetett világképben való gon
dolkodást, akkor számtalan lehetőségünk 
adódik, hogy a vizuális tevékenységet más 
művészeti területekkel (irodalom, zene, tánc) 
összekapcsoljuk. Ez leggyakrabban különféle 
izgalmas szerepjátékok formájában valósulhat 
meg, melyek során észrevétlenül fejleszthet
jük a gyerekek műveltségi területekhez kap
csolódó képességeit.

Fontos szerepet töltenek be a kisgyermekek 
életében a periodikus ismétlődések. Ez 
ugyanúgy vonatkozik mindennapos tevékeny
ségeikre, mint a különféle ismeretek elsajátí

tására, amit akkor is figyelembe kell venni, 
ha újabb és újabb információkat vagy techni
kákat szeretnénk nekik megtanítani. Ezért 
érdemes egy-egy újonnan megtanított gyakor
lati módszert többször elvégeztetni, vagy 
más szempontból megismételni a gyerekekkel.

A gyerekeknek elmondott feladat mindig 
csak egy kiindulási pont, amely tovább ala
kítható, formálható mind az adott csoport, 
mind pedig a pedagógus által. Nem szabad 
mereven ragaszkodni első elképzelésünkhöz, 
és főleg ostobaság normákat állítani egy-egy 
feladat megoldásával szemben. A pedagógus 
számára az egyik legnagyobb siker lehet, ha 
olyan munkák születnek, melyekre egyáltalán 
nem gondolt a feladatok megírása közben. 
Mindenféle normatív elvárás gátolja a gyere
kek kreativitását, alkotókedvét és vizuális 
gondolkodását. Jó, ha nem csak a gyerekek 
számára izgalmas egy feladat, hanem a 
pedagógust is foglalkoztatja, számára is iz
galmas kihívást jelent. Közös munka esetén 
esetleg ő is bekapcsolódhat a munkába - és 
mint egyenlő fél -, hasznos tanácsokat, öt
leteket adhat a csoportnak.

A magyar iskolákra - a normatív értékszem
léletből adódóan - jellemző az a verseny- 
szellem, amely sok tantárgy esetében a ta
nulás szempontjából igen hasznos lehet, de a 
vizuális nevelésben inkább hátráltató tényező. 
Mert a versengés, a „megfelelni akarás" elvon
ja a figyelmet a vizuális nevelés egyik legfőbb 
céljától: a munkálkodás, a csinálás igazi örö
métől. A rajzolás, a festés és a mintázás nem 
válik élvezetes, átszellemült tevékenységgé.
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A gyermekek természetéből fakadó versen
gést könnyedén elkerülhetjük, ha közös fela
datokat találunk ki számukra. Itt az egymás 
túllicitálása helyett, ha kényszerűségből is, 
de egyfajta szociális magatartás lép előtér
be, amely elősegíti a közös mű létrehozását. 
A gyerekek megtanulnak egymásra figyelni, 
segíteni egymásnak, a másik munkáját meg
becsülni. És mivel egy ilyen kollektív fela
datnál nincs kockázat, nem fogják társaikat 
kritizálni, mint ez az önálló alkotások eseté
ben gyakran előfordul. A közös munka köz
ben sokszor bekapcsolódnak olyan gyerekek 
is a munkába, akik esetleg addig egyáltalán 
nem fogtak ecsetet vagy ceruzát a kezükbe.

Annak ellenére, hogy az együttes alkotás
nak számtalan előnye van, nem szabad állan
dóan közösen dolgoztatni a csoportot, mivel 
a kicsiknek ugyanúgy szükségük van arra, 
hogy önálló, elmélyült tevékenységet folytas
sanak, mint az idősebbeknek. Célszerű ezért 
a közös, nagyméretű rajzolásokat, festéseket 
egyfajta ritmus szerint váltogatni az apróbb, 
önálló feladatokkal.

Hasonlóképpen ügyelni kell arra, hogy mi
lyen hosszú ideig képes egy-egy társaság 
ugyanazzal a témával foglalkozni, hiszen ha 
megunja az adott feladatot, akkor valószínű
leg sikertelen megoldások születnek. Ez ter
mészetesen függ az adott életkortól, az 
adott feladattól és sok más tényezőtől, de 
általában az óvodások egyféle feladatra egy 
foglalkozáson keresztül képesek odafigyelni, 
legközelebbi alkalommal már valami új mesét, 
új technikát szeretnének megismerni. Néha

előfordul, hogy egy témát egy óra alatt nem 
sikerül feldolgozni, ilyenkor érdemes pár hét 
elteltével visszatérni rá.

A motiváció szempontjából fontos a gyer
mekek számára a feladatsorok látványos 
befejezése, amikor egymásnak vagy a szülők
nek, vagy akár más csoportoknak bemutatják 
féléves vagy egyéves produkciójukat. (Ez 
lehet egy „színjáték" vagy egy bábelőadás 
bemutatása, de lehet egy kisebb kiállítás 
megrendezése is.)

Célszerű a témát. ..a gyerekek környezeté- 
ből, mindennapi életéből meríteni, oly_an te
vékenységekhez kötni, amelyek úgyis foglal
koztatják gondolatvilágukat, átszövik kis 
életüket. Legkedveltebb témák az óvodások 
körében az emberekhez, állatokhoz, növé
nyekhez, ünnepekhez, évszakokhoz kapcso
lódó feladatok, de szeretnek saját magukkal, 
családjukkal, környezetükkel is foglalkozni. 
Elvontabb témákra (mint a színekkel, formák
kal, ellentétekkel kapcsolatos feladatok) ak
kor reagálnak eredmé
nyesen, ha ezeket 
valamilyen mesébe vagy 
játékba szőjük bele. 
így szinte észrevétlenül 
foglalkoznak bizonyos 
fogalmakkal, esetleg el
vontabb, filozofikus 
problémákkal, melyektől 
más esetben valószínű
leg teljesen elzárkóz
nának.
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A n y a g o k  - t e c h n i k á k

A kissyerekek szívesen dolsoznak a lesvál- 
tozatosabb anyasokkal és örömmel tölti el 
őket esy-esy új tecníka mestanulása. Általá
ban mindent mesfosnak, mestapogatnak, áta
lakítanak, ami a kezük ügyébe kerül. így a 
pedagógus dolga, hogy a figyelmüket inkább 
a természetes anyagok felé irányítsa, mintsem 
hogy - a nap mint nap körülöttünk halmo
zódó - műanyagokat adjon a kezükbe. A 
munkákhoz szükséges alapanyagokat egy-egy 
séta vagy kirándulás alkalmával természetes 
környezetükből is összegyűjthetik a gyerekek.

De ha megmunkált anyagokkal dolgozunk, ak
kor is a természetes anyagokat (papír, tex
til, bőr, fa...) részesítsük előnyben az egyéb, 
mesterséges anyagokkal szemben. A feladat- 
megoldásoknál ügyelnünk kell arra, hogy 
minden anyagot tulajdonságainak és adottsá
gainak megfelelően dolgozzunk fel. (Például: 
a papírt ne varrjuk, a vásznat ne ragasszuk.)

A gyerekek saját maguk is készíthetnek 
alapanyagokat (például sógyúrmát), ezeket 
talán még szívesebben, még nagyobb lelke
sedéssel használják, alakítgatják kényükre-ked- 
vükre, mint az ismert, szokványos anyagokat.

Annak ellenére, hogy bármelyik csoport 
nagyon megörül egy új technika megismeré
sének, és órákig leköti őket az addig nem 
ismert tevékenység, célszerűbb mégis előbb 
a feladatot kitalálni, és csak ezután hozzá
kapcsolni a legmegfelelőbb technikát.

Ezek a - vizuális feladatokra vonatkozó - 
célok és szempontok általában az óvodás korú 
gyerekekre érvényesek, de sok gondolatot az 
idősebb korosztályokkal való foglalkozásoknál 
is figyelembe vehetünk. Az itt leírt ötletek, 
módszerek nem merev szabályokat akarnak 
közvetíteni, hanem egy rugalmas, alakítható, 
formálható szemléletmódot. Valószínűnek tar
tom, hogy ha ilyen módszerekkel foglalkozunk 
az egészen kicsi gyerekekkel, akkor idősebb 
korukra már nem jelent nehézséget számukra a 
kreatív, fantáziával teli vizuális gondolkodás és 
tevékenykedés, és talán szabadabb, elégedet
tebb emberekké válnak.



Szabics Ágnes: A kisiskolásokkal

A  k i s i s k o l á s o k k a l
A gyerekek 10-11 éves korukig többnyire 

még a mesék világában élnek, így rajzaikon 
is a körülöttük lévő világból átalakított kép
zeletbeli formák, figurák szerepelnek. A szü
lők, pedagógusok „Jóvoltából" azonban már 
az óvodában találkoznak a természet utáni 
ábrázolás igényével, amely a későbbiekben 
már számukra is fontos, szinte kizárólagos 
rajzolási mód lesz. Kézügyességük és megfi
gyelőképességük nem ugyanabban az ütem
ben fejlődik, így gyakran kudarcélmény szá
mukra, amikor ennek a mások által felállított 
mércének szeretnének megfelelni. Célszerű 
minden feladatnál figyelembe venni a gyer
mekek valódi érdeklődési körét és saját 
elképzelésüket az ábrázolásmódot illetően.

Az iskolában már szinte csak olyan felada
tokat kapnak, amelyek kizárólag a természet 
utáni ábrázoláshoz kapcsolódnak, kevés sza
badságot engedve a fantázia és a kreativitás 
kibontakozásának. Pedig ebben az életkorban 
- még ha ösztönösen is, de - kreatívan, 
nyitottan, többé-kevésbé spontán hozzáállás
sal oldanak meg egy-egy vizuális feladatot. így 
a modellrajzolás helyett érdemesebb ezt az 
egyéni, nem sémákkal történő problémameg
oldási képességet fejleszteni a kisiskolások
nál. (Általános iskolában első osztályosoknak 
aranyesőbokrot, hóvirágot, sőt még - aránya
iban tökéletes - emberi figurát is kell ábrá
zolniuk.) Ezek nemcsak azért szerencsétlen 
feladatok, mert egyáltalán nem érdeklik a 
gyerekeket, és minden rajzórán szenvednek, 
hanem azért is, mert ha Jobban belegondo

lunk, a későbbiekben nem lesz szükségük a 
valóság élethű ábrázolására.

A kisiskolásoknál elsősorban a vizuális gon
dolkodásmódot, a fantáziát és a kreatív alko
tást kellene fejleszteni. Minden feladatnál 
ügyelni kell arra, hogy a gyerekeknek sikerélmé
nyük legyen, hiszen maguktól is gyakran elke
serednek, ha nem képesek elgondolásaikat tö
kéletesen ábrázolni. A különböző feladatokon 
keresztül érdemes előhívni olyan képességeiket 
és adottságaikat, amelyek egészen speciálisak, 
és hagyományos vizuális feladatoknál ritkán 
foglalkoznak velük. Ilyenek például az érzel
mek, hangulatok kifejezése. Ezekre a felada
tokra ebben a korban érzékenyebben reagál
nak, mint idősebb társaik. Különös finomsággal 
és tehetséggel kezelik a színeket, amire az is
kolákban nem fordítanak túl nagy figyelmet. 
Rendkívül szeretnek különböző tárgyakat készí
teni, amire sem otthon, sem az iskolában 
nincs lehetőségük, mert egyrészt nincsenek 
meg a technikai feltételek, másrészt a felnőt
tek kicsit lebecsülik képességeiket, és félnek 
komolyabb szerszámokat a kezükbe adni. Eb
ben a korban a gyerekek igen fejlett képze
lőerővel rendelkeznek, melyet könnyen el
veszthetnek, ha állandóan a körülöttük lévő 
valós világgal kell foglalkozniuk, és nincs le
hetőségük - ha csak képzeletben is - kalan
dok átélésére. Számos pozitív tulajdonság fi
gyelhető meg a kisgyerekeknél, ha speciálisan 
nekik írt feladatokat kapnak, és a pedagógus 
figyelemmel kíséri az adott csoport 
képességeit és érdeklődési körét.



Szabics Agnes: A kisiskolásokkal

Nemcsak az eszközök használatában, hanem 
az anyasok és a technikák mesválasztásánál 
is alábecsülik a kisiskolások képesséseit. Pe
dig ilyen korban szinte már mindenféle 
anyassal dolgozhatnak, és a legtöbb techni
kával megismerkedhetnek a saját szintjükön. 
Ezeket érdemes is megtanítani nekik, hiszen 
minden téren nagyon érdeklődőek, általában 
fejlett a memóriájuk, így, ha látszólag nem 
jegyeznek is meg rögtön mindent, rengeteg 
információt elraktároznak az agyukban, amely 
információkat aztán a későbbiekben felhasz
nálhatnak.

A feladatokat nem érdemes normatív mó
don értékelni, mert ebben az esetben nem 
érjük el kitűzött céljainkat (a kreativitás, a 
fantázia fejlesztése vagy a szabad gondolko
dásmód megőrzése).

Sajnos első osztályban az órarend szerint 
csak heti egy órában (háromnegyed óra) 
foglalkozhatnak a gyerekek vizuális tevékeny
ségekkel, ami elég kevés ahhoz képest, 
hogy életkori sajátosságaikból adódóan még 
életelemük a rajzolás, festés. Gyakran vá
lasztják ezeket a tevékenységeket a körülöt
tük lévő világ megismeréséhez, felfedezésé
hez. És sokszor a gyerekek lelki világáról is 
csak rajzaikon keresztül tudunk meg egy-két 
dolgot, amelyek igen fontosak lehetnek a 
szülők és a pedagógusok számára. Ha meg
fosztjuk a gyermeket ettől a lehetőségtől, 
akkor nemcsak a vizuális gondolkodása nem 
fejlődik, hanem lelke is megsérül.

A vizuális foglalkozások során érdemes 
kihasználni, hogy ez a korosztály szeret 
közösen dolgozni, fontos számukra az ál
landó együttlét, vagyis teljes mértékben el
fogadják, sőt igénylik a közösséget. Emiatt 
egyéni, személyre szabott feladatok helyett 
szívesen dolgoznak inkább közös munkán, 
kitartóan, akár több héten, hónapon ke
resztül is.

A gyerekekben elraktározódnak azok a ha
tások, melyek ebben a korban érik őket. El
raktározódnak és befolyásolhatják, sőt meg
határozhatják felnőtt életüket is. Mindemellett 
a nevelőknek figyelembe kell venniük, hogy a 
kisiskolás korszak egyfajta belső, lelki átala
kulás időszaka, így a vizuális nevelésen belül 
is elsősorban a belső, „szimbolikus” képi vi
lággal, és nem a külsődleges ábrázolásmó
dokkal kell foglalkozni.



Szabics Asnes: A nasyokkal

A  n a g y o  k k a I

11-12 éves kor után a vizuális nevelés más 
szerepet tölt be a gyerekek életében, mint a 
kisiskolásoknál. A valóság természethű ábrázo
lásának igénye fokozatosan csökken. Szeren
csés esetben a már korábban - főleg tapasz
talati úton - elsajátított vizuális nyelv gondo
lataik kifejezőeszközévé válik. A magyar iskola- 
rendszerben a 14 éves tanulóknak már el kell 
dönteniük, hogy milyen pályát választanak és 
ettől függően milyen középiskolában folytatják 
tanulmányaikat. Aki nem képzőművészeti 
középiskolában tanul tovább, annak már az ál
talános iskolában sem szükséges modell utáni 
rajzot tanulnia. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy mellőzni kéne a vizuális oktatást az is
kolákban, hiszen rengeteg olyan információra 
és készségre lesz szükségük az életben, me
lyeket csak a vizuális tevékenységeken keresz
tül lehet megtanulni vagy fejleszteni. Míg a 
kisgyerekeknél - ezeken a foglalkozásokon - 
az élvezet és a felszabadultság az elsődleges 
cél, addig a nagyobbaknál már előtérbe kerül 
a vizuális gondolkodásmód és a „látás tanulá
sa". Ebben a korban az érzéki, tapasztalati 
megismerést felváltja egy „fogalmi nyelv" hasz
nálata. Mivel a vizuális feladatoknak ebben a 
korban is a gyerekek érdeklődési köréhez, 
gondolkodásmódjához kell kapcsolódnia, érde
mes figyelembe venni ezt a megváltozott vagy 
fokozatosan változó világlátásukat. Ehhez 
nyújthatnak segítséget a különböző művészeti 
ágak, a zene, az irodalom, a színház és ter
mészetesen a képzőművészet. Ezeken belül is 
talán a leghasznosabb azokat a témákat, gon

dolatokat beleszőni a középiskolásoknak szánt 
feladatokba, melyekkel a kortárs művészet fog
lalkozik. Szintén ezt a célt szolgálhatja, ha 
bővítjük a vizuális problámák megoldásához 
szükséges technikák és anyagok palettáját, a- 
melyeket adott esetben maguk választhatnak 
meg, esetleg többet is összeötvözhetnek gon
dolataik tökéletes kifejezése érdekében. Érde
mes odafigyelni a fiatalok magatartásformáira, 
a környezetükhöz és a világhoz való különös 
viszonyulásukra, lázadásukra, én-központúsá
gukra, ugyanakkor az önmagukkal való elége
detlenségre, és e feszültségekből adódó gát
lásaikra. Mindemellett nem szabad megfeled
kezni arról, hogy lelkűk mélyén még kötődnek 
a gyermeki világhoz, de világképük már „szét
töredezett", az egyes tudományos és művé
szeti területeket már külön-külön szemlélik és 
nem összefüggéseikben.
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Az elvont gondolkodásra való igényük miatt 
a középiskolások szívesen foglalkoznak a 
szimbolikus fogalmak vizuális kifejezésével, 
különösen ha ez saját maguk és környezetük 
szemlélésével, valamint egyfajta önkifejezéssel 
is párosul.

Ha a középiskolában a vizuális nevelés ér
tékrendje nem normatív szemléletű, akkor ez 
az óra tág teret biztosít a fiatalok számára 
gondolataik és érzéseik kifejezésére. (Ehhez 
a szabad, korlátok nélküli önkifejezéshez 
nemcsak a vizuális nevelés, hanem az iroda
lom és a zene oktatása is segítséget nyújt
hat.)

Az ilyen jellegű vizuális feladatokon keresz
tül nemcsak a felnőttek (pedagógusok) felé 
nyílhatnak meg a középiskolások, hanem talán 
egymással is könnyebben kommunikálhatnak. 
Egy, a mindennapi életben is használható 
„nyelvet" tanulhatnak meg.

A gimnáziumokban gyakran előfordul, hogy 
a rajzórákon kizárólag művészettörténettel 
foglalkoznak a tanulók, ami szintén hasznos 
ebben az életkorban, ha ez elméiyülten, más 
művészeti területekkel összekapcsolva törté
nik. Ennek a korosztálynak már érdemes fog
lalkoznia különféle filozófiai és világnézeti 
kérdésekkel (esetleg rávetítve egy-egy nép 
kultúrájára), hiszen csak így ismerhetik meg 
tágabb környezetüket, melyben így talán job
ban megtalálják saját helyüket. A művészet- 
történet tanulását érdemes összekapcsolni - 
formai és tartalmi szempontból is - egy-egy 
vizuális tevékenységgel, így az maradandób
bá, érthetőbbé válik.

A vizuális tevékenységek jellege is megvál
tozik ebben az életkorban. Egyfajta klubjelle
get ölt, ami könnyebbé teheti a közös mun
kát, feloldhatja az esetleges feszültségeket, 
így kellemesebbé varázsolja az együttlétet. 
Több közös beszélgetésre kerülhet sor, min
denféle aktuális témáról; zenről, filmről, kiál
lításról vagy könyvről. De ugyanakkor fontos 
szerepet kap a személyes konzultáció is, 
amely akár otthonról hozott munkákra is 
kiterjedhet.

Ez a komplex megismerés és tevékenység 
az, amelyre érdemes törekedni a fiatalokkal 
való foglalkozás során, és a vizuális felada
tokat is célszerű erre építve, ebből kiindul
va kitalálni számukra.



Sinkó István: Játékok a Galériában

J á t é k o k  a G a l é r i á b a n

A GYIK-Műhely mesalakulásától a Masyar 
Nemzeti Galéria termeiben kapott helyet, ísy 
természetes volt, hosy az évtizedek során 
számos olyan feladatot, játékot készítettek el 
a különböző korosztályú csoportok, amelyek 
helyszíne a kiállítótermek esylke-másika volt.

A műtárgyakkal történő, hozzájuk kapcsoló
dó játékok első sorozata a Szabados Árpád 
által gyakran használt szoborjáték volt. Ennek 
lényege, hogy a Galériában található egyes 
festmények, szobrok kompozícióját a cso
portbeli gyerekek lejátsszák, beállnak a fest
mények, szobrok szereplőinek pózába. Ezek
ről azután fotók vagy a többiek által készí
tett vázlatok segítségével önálló képek, 
asyagszobrok készülnek, immár „eltüntetve" 
az eredeti mű mondandóját.

Szabados eredeti ötletét fejlesztette to
vább Szendrey László, amikor Szinyei Majáli
sának, illetve Madarász Zrínyi és Frangepán 
című festményének átírását készítette el he
tedikes gyerekcsoportjával. Itt az eredeti 
kompozíció megtartása mellett (némileg stili
zálva) a szereplők ruházata, illetve a környe
zet elemei is megőrződtek. Az élőképszerű 
beállítás után készült diákról óriásfestmények 
készültek.

A Galéria egy-egy híres festménye mint 
gondolati kiindulópont egy-egy év munkájá
nak fontos motívuma lehet. Csontváry 
Taorminája például alapjául szolgált egy ne
gyedéves évfolyam teljes évet átölelő fela
datsorának.

A festmény alapos tanulmányozása, 
vázlatkészítés és részletrajzolások után a 
csoport a három vezető irányításával 
(Szemadám - Turcsányi - Sinkó) „behatolt a 
képbe" és azonosulva a helyszínnel, egy kis 
közösség mindennapjait képzelte a 
Csontváry-kép köré.
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A felsőbb korosztályok (nyolcadik-középis
kola) kedvelt feladata azonosulni esy kép 
szereplőjével, vasy önarckép formájában 
„behelyettesítődni” az alkotásba. Rippl-Rónai 
(róportréi vasy sgy történelmi festmény mel- 
lékszereplőjeként saját magukat „festették be
le" a műbe.

A művekkel való azonosulás egy más for
mája a „kép vagyok, szobor vagyok” - rej
tőjáték, amikor saját testüket burkolva új 
önálló szoborként, képként „elvegyülnek" a 
kiállítási tárgyak között. Ennek a mimikrijáték
nak a lényege az azonosulás érzésén túl egy 
műfajtechnikai elem: „készíts épp olyat,
mint...".

Egy év végi bemutatón - ráadásul szabad
téren - a gyerekek egy „talált" - valójában 
általuk kitalált - XX. század eleji művész egy 
művéről szabályos műtárgyelemzést tartottak, 
majd végül „rituálisan” elpusztították a mű
vet. A dolog hitelességét még egy - a já
tékba bevont - fegyveres őr személye is 
erősítette.

Ahogy a művekkel, úgy a restaurált, vagy 
restaurálás alatt álló alkotásokkal is kapcso
latba kerülnek a gyerekek, lévén a GYIK- 
Műhely terme a restaurátorok folyosószaka
szán található. Saját műveik kiegészítését, 
restaurálását is elvégzik, ezek is lehetséges 
játékok elemei. A „restaurált" saját munka 
mint értékes mű jelenik meg szemükben, 
ugyanakkor fokozott figyelmet kíván az eltűnt 
részlet helyes kiegészítése.

A kereteknek is megvan a játékszerepe a 
GYIK-foglalkozásokon. A keret mint kompozí- 
ciós elem, mint a lehatárolás eleme, mint 
oda nem illő részlet egy más világú műhöz 
tartozik és önálló alkotás is.

A gyerekek bejöveteltől távozásig műalkotá
sok között töltik az idejüket a GYIK- 
Műhelyben. Lassacskán magát a múzeumot is 
megismerik. Fogalmat alkotnak az itt zajló 
munkáról, a műtárgyak sajátos rendszeréről. 
Ha a GYIK-Műhely nem is kívánt soha a mú
zeumpedagógusok helyett feladatokat átvállal
ni, tevékenységei egy része, mint a fentebb 
leírtak is mutatják, kétségkívül a múzeumpe
dagógia tárgykörébe is tartoznak.



Szendrei László: Kép a képben

K é p  a k é p b e n ,  
a v a g y  a r e p r o d u k c i ó  

r e p r o d u k á l á s a

A prosram résztvevői 12-13 évesek, döntő 
többsésük hatéves kora óta jár a GVIK- 
Mű helybe. Foslalkozásaink esymásra épülnek, 
tehát a prosrann nem szorítható be esy két
órás időkeretbe, hanem továbbvisszük nem
ritkán két-három alkalomra is. Sokszor vissza
nyúlunk korábbi ötleteinkhez, s ilyenkor az 
ötlet ötletet szül.

Jelen esetben az alapötletet klasszikus XIX. 
századi festészetünk nasyjaitól kaptuk. Mint 
ismeretes, Munkácsy, Tornyai és mások is 
igen sok fényképtanulmányt készítettek, mie
lőtt megfestették volna egy-egy ismert művü
ket. Modelljeiket e festők színpadi élőkép
ként állították be, sokszor változtatva a be
rendezésen és a kompozíción, közben pedig 
dolgozott a fényképezőgép. A rengeteg fel
vételből végül kiválasztható volt a legkedve
zőbb beállítás, amely a mű alapjául szolgált. 
Ezt a lehetőséget korunk képzőművészei is 
kihasználták, olyannyira, hogy sokszor a fest
mény célja éppen a fotószerűség volt. Vilá
gunkban - mint minden - ez is továbbvihe
tő. A reprodukció is reprodukálható, a Játék 
továbbjátszható.

Mivel a GYIK-Műhely a Nemzeti Galériában 
van, könnyen megnézhetjük a XVIII-XIX. szá
zadi festészet reprezentatív, állandó kiállítá
sát. Mindenki kiválaszthatja a számára szim
patikus - és az ismertetett célnak legmegfe

lelőbb - képet, és ennek alapján kezdődik 
a közös munka. Egy-egy képnek - ha van 
ilyen - megbeszéljük a történelmi vonatkozá
sait, megkeressük a helyét a művészet törté
netében és vizsgáljuk, elemezzük mint kom
pozíciót. Ki volt az a Hunyadi László 
Madarász Viktor festményén? Miért került 
Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönbe? 
De a maga módján izgalmas számunkra 
Szinyei Merse Pál „Majális"-a is. A múlt szá
zadbéli gondtalan, úri társaság a „természet 
lágy ölén", mint tökéletes kompozíció, s mint 
ragyogó festőiségű színösszeállítás Jelenik 
meg a képeken.



Szendrei László: Kép a képben

A most következő munka közös, és min
denkitől teljes odaadást kíván. Esyvalaki 
dirisál, mint valami filmrendező, a többiek 
pedis az utasításokat végrehajtva élőképet 
alkotnak, felhasználva persze a Műhelyben 
található anyagokat és eszközöket. A vilá
gosító speciális fényhatások elérésére törek
szik, az operatőr pedig felvételeket készít 
különböző nézőpontokból, mikózben a meg
felelő képkivágással is kísérletezik. Elegendő 
számú felvétel után egy másik kompozíció 
kerül sorra, így mindenki elkészítheti az álta
la kiválasztott mű alapján készült beállítását. 
A kész diákat átvizsgálva és elemezve kivá
lasztható a legmegfelelőbb felvétel, aminek 
alapján ki-ki elkészítheti saját festményét, ám 
eközben még mindig sok változáson mehet 
át az adott kompozíció. Ez a játék termé
szetesen nagyon sok kísérletezésre ad alkal
mat, s nemritkán humoros vagy morbid ele
mek kerülnek bele a folyamatba. A közös 
munka pedig annyira fontos, hogy a tanár 
sem lehet kivétel. Madarász Viktor festménye 
is óriási változáson ment át, de végül még
iscsak felfedezhető az alapötlet eredete. S 
ha nem is mindig sikerül elérnünk az áhított 
hatást, azt a csoport egyetlen tagja sem 
vonná kétségbe, hogy jó játék volt ez az 
egész.
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C s o n t v á r a l j a  p o l s á r a i

Negyedikes csoportunk egész évi közös 
munkájának kiindulása Csontváry Kosztka 
Tivadar: „A taorminai görög színház romjai” 
című képe volt. Célunk, hogy a gyerekek 
szinte a képbe belépve éljék meg azt, s 
hogy miközben elképzelik az ott létrehozha
tó „ideális élet” lehetőségét, alakítsanak egy 
sajátos kis közösséget.

Először megnéztük a Magyar Nemzeti Galé
riában kiállított festményt. A gyerekek a kép 
előtt vázlatokat készítettek a nekik leginkább 
tetsző részletekről. E vázlatok alapján a 
GYIK-Műhelyben festményeket készítettek, il
letve színes papírragasztásokkal idézték meg 
a kép színvilágát. A kővetkező foglalkozáson 
már „beléptünk” a képbe, s az ott látható 
távoli városka részleteit mintázták meg a 
gyerekek agyagból. Ezután elképzelték, hogy 
ki, milyen épületben, s a városka mely ré
szén szeretne élni, s mindenki elkészítette 
saját házának makettjét papírból. Akik ezzel 
végeztek, megfestették és a falhoz erősítet
ték a hullámpapírból készült domboldalt, a- 
melyre a város épült. Mindenki elhelyezte a 
saját házát a domboldalon, fákat, bokrokat, 
hidakat hajtogattak, nyírtak, ragasztottak pa
pírból, utakat, patakokat, tavakat festettek a 
házak közé - kialakult a kisváros.

A következő foglalkozásokon a városka la
kói készültek el, egymásról mintáztak külön
böző mozdulatokat megörökítő agyagszob

rocskákat. A szobrokat megfestették és moz
dulataikkal különféle tevékenységekre utalva 
elhelyezték őket a város házai között, az 
utakon vagy a folyópartokon.

Ekkor találták ki a gyerekek, hogy ha már 
minden készen van, akkor életnagyságú alak
ként meg kellene mintázni magát Csontváryt 
is, aki az előtérben elhelyezkedve festhetné 
a távoli, apró, színes házakkal borított, pi
ciny emberalakoktól nyüzsgő domboldalt. Be
szélgetni kezdtünk a festőről, majd megnéz
tük több más festménye között az önarcké
pét is. Ezután készült el Csontváry közel 
életnagyságú alakja, amelyet a gyerekek hul
lámpapírból, rongyból és gipszből állítottak 
össze. Miután a bábu nem állt meg a lábán, 
a gyerekek leültették a város elé, mintha fes
tés közben éppen megpihent volna, s leült 
volna uzsonnázni. Ehhez persze el kellett 
készíteni Csontváry elemózsiáját és a mellet
te álló festőállványt a tájról készült félig 
kész képpel.

Már jó ideje dolgoztunk ezen a feladaton, 
s a gyerekek jól el tudták képzelni a kisvá
ros életét, így lassanként azon vették észre 
magukat, hogy ők maguk lettek a városka 
polgárai. Mindenki választhatott magának egy 
mesterséget, amelyet nagyrészt a város fek
vése és sajátos körülményei határoztak meg. 
Volt itt halász, hajós, hajóács, kéményseprő, 
tanító, színész, kertész, bohóc, orvos,



Turcsányi Mária: Csontváralja polsárai

építész, boltos és més sok másféle
foslalkozású ember. Megvarrták a mester
ségükhöz illő öltözéket, majd elkészítették a 
cégtáblákat is.

Ezután a városka elöljáróinak megválasztása 
következett, majd annak eldöntése, hogy mi 
legyen a kisváros neve. Végül a Csontváralja 
elnevezés mellett döntött a társaság, s azon
nal hozzáláttak a legfontosabbnak tűnő dol- 
3ok - címer, zászló, papírpénz és agyagér
mék - készítéséhez. A tanító eközben megír

ta a város történetét. Közelgett Csontváralja 
nagy eseménye: a vásár, amelyre mindenki lá
zasan készült, hogy itt eladhassa portékáját 
a messze földről érkező vendégeknek - akik 
ez esetben a gyerekek szülei, testvérei, és 
más hozzátartozói voltak, hisz a vásárt egy 
nyilvános foglalkozás keretében tartottuk meg. 
A várva-várt alkalommal aztán mindenki beöl
tözött a jelmezébe, a körberakott asztalokra 
kipakolta az általa készített - és gondosan 
felárazott - termékeket. Ezek között bizony 
sok furcsaság is akadt: a kéményseprő pél
dául apró, agyagtéglácskákból készített kémé
nyeket árult hozzávaló drótnyelű kefékkel, az 
orvos saját készítésű anatómiai rajzait kínálta, 
a tanító pedig saját kezűleg írott könyveket 
próbált a vevőkre sózni. Természetesen min
denkinél ki volt téve a cégtábla is. A város 
címere és zászlaja alatt Csontváralja elöljáró
sága köszöntötte a vendégeket, s a tanító 
felolvasta az általa papírra vetett szöveget, 
amely a városka történetéről szólt. Aztán a 
pénzváltó kezdett munkához, akinél helyi „va
lutára” lehetett váltani a tíz-, húsz- és ötven- 
filléreseket. A vendégek buzgón vásároltak, s 
komoly alkudozásokra került sor vevők és 
eladók közt. Zajosan és vidáman folyt a vá
sár a GYIK-Műhely termében egészen a fog
lalkozás végéig, amikorra aztán minden áru 
elkelt. Több mestertől még a cégtábláját is 
megvásárolták. Volt, aki Csontváralja zászlaját 
is meg akarta venni, de az bizony semmi 
pénzért nem volt eladó. (A program Sinkó 
István és Szemadám György közreműködésé
vel valósult meg.)
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Hesedűs Miklós; Feladatsorok, folyamatjátékok

F e l a d a t s o r o k ,  

f o l y a m a t  j á t é k o k

Az éves munkaterv kidolsozásakor az esyes 
csoportokat vezető tanárok mindenekelőtt a 
gyerekek életkorának megfelelő témát keres
nek - az előző évek történéseit is tekintet
be véve s ezt azután a Műhely technikai 
lehetőségeihez mérten részfeladatokra bont
ják. Számos beszélgetés során kirajzolódik 
egy feladatsor, amit írásban rögzítünk s 
igyekszünk munkánk vezérfonalává tenni. A 
megoldások közben természetesen sok előre 
nem látható tényező Is jelentkezik, s ezek a 
rögzített feladatokat részben alakítják, kité
rőkre ösztönöznek, néha egészen új irányt 
szabnak a munkának. A gyerekektől származó 
ötleteket tekinthetjük annak a pozitív alakító 
tényezőnek, amelyet mindenképp figyelembe 
kell vennünk. A technikai, térbeli és időbeli 
akadályok jelentik a negatív befolyásoló erőt, 
amely eltéríthet minket az előre eltervezett 
úttól.

A leírt program tehát vezérfonalként szolgál 
s csupán laza vezetést ad. A hozzá való túl
zott ragaszkodás azért is értelmetlen, mert 
már egy hónapos munka után oly gazdag vál
tozatosság sarjad az esetleg egészen egysze
rűnek látszó feladatokból, amilyet előre el
képzelni lehetetlen. Ezért egyensúlyt kell ta
lálni a leírt feladatsor és a folyton burjánzó 
új ötletek között; nem szerencsés, ha ötlet
szerű improvizációk sorozatává alakulnak a 
foglalkozások, de az sem, ha mereven ragasz
kodunk ahhoz, amit az év elején rögzítettünk.



Hegedűs Miklós: Feladatsorok, folyamatjétékok

A művésztanárok, néhány éve tanárpárok 
által kialakított éves munkatervek két fő cso
portra oszthatók. Az egyik csoportba azok 
a feladatsorok tartoznak, amelyek a képző
művészet, a vizuális problémák nyelvén fo
galmaznak meg a feladatsorokat (forma, szín, 
tér, struktúra stb.), a másik csoportba azok 
a munkatervek sorolhatók, amelyeknél egy 
központi téma, történet, időbeli vagy térbe
li helyszín köré rendeződnek a feladatok. 
Utóbbiakat folyamatjátékoknak nevezzük, s az 
évek során igen változatos gazdagságban Je
lentkeztek a Műhelyben. A feladatsorokban a 
gyermeki fantázia teszi élővé a látszólag 
analitikus problémát, életre kel a pont, a vo
nal, a szín. A folyamatjátékok témáját a cso
portot alkotó gyermekek életkorának megfe
lelően választjuk ki; gyakran teszünk utazáso
kat a múltba vagy messze előre a jövőbe, 
néha lakatlan szigetre vetődünk, olykor maga 
az utazás az érdekes, hajón vagy léghajón; 
lehet, hogy bennszülött törzset alapítunk és 
egy ideig az őserdőben élünk, vagy állatokká 
változunk és az ő szemükkel látjuk a világot. 
Ilyenkor a vizuális problémák közvetve, a 
történet keretén belül jelentkeznek, sokszor 
egy-egy méretben, színben, technikában 
adott megkötés révén. Ilyenkor a szituáció 
átélése a fontos, a képzelet intenzíven mű
ködik. A történetet sokszor maguk a gyere
kek alkotják meg, a tanárok csupán a zökke
nőkön segítik át az alakulás folyamatát.

Ebben a fejezetben először azokból a 
feladatsorokból mutatunk be néhányat, ame
lyek a vizualitás nyelvén fogalmaznak. Bizo
nyos tipusfeladatok, technikák, játékok vissza
térő elemei munkánknak, ezért ezekre itt kü
lön kitérünk. A következő részben a folya
matjátékokból adunk válogatást. Mindkét tí
pusból találunk részletesen és vázlatosan 
megfogalmazott munkatervet. A feladatsorok 
és folyamatjátékok életkori ajánlásait szándé
kosan elhagytuk, egyrészt egyértelműségük, 
másrészt a több korosztály felé is lehetséges 
adaptálhatóság kedvéért. A művésztanárok 
különböző közelítésmódja, stílusbeli különb
ségek nyomják rá bélyegüket erre a fejezet
re,- ezeknek elsimítását a könyv szellemétől 
idegennek éreztük.







Szabics Asnes: A forma

A  f o r m a

A leskisebb képi (és mértani) elem a
pont. Kicsisége csak méretére vonatkozik, hi
szen azáltal, hogy semmilyen irányban nincs 
kiterjedése, ábrázolni nem, csak Jelölni lehet. 
A második legegyszerűbb mértani - és egy
ben vizuális - forma az egyenes, vagy ha
éppen lerajzoljuk, akkor hívhatjuk vonalnak is. 
Vizuális formaként egy vonalnak lehet kez
dete és vége, iránya, vastagsága, hosszúsá
ga, és amint „megmozdul", lehet görbe, 
szaggatott, hullámzó, és még rengeteg alakot 
ölthet. E tulajdonságokat kihasználva számta
lan feladat témája lehet a vonal. Egy törté
net vagy egy mese szereplőjévé válhat; 
vonal-emberek, vonal-állatok születhetnek be
lőle, utakat, irányokat jelölhetünk vele. Önál
ló életre kelhet anélkül, hogy esetleg más 
képi elemmel egészítenénk ki. Egy ilyen két
dimenziós vonal-világot hozott létre egyik 
évben egy elsős csoport.

Ha tovább játszunk a vonallal, például sűrű 
vonalhálót rajzolunk ceruzánkkal, a vonalak 
egyszercsak összeolvadnak, és folt keletkezik. 
Létrehozhatunk különféle foltokat festéssel, 
színespapír-ragasztással és egyéb technikákkal 
is. Beszélhetünk szabályos (mértani) és sza
bálytalan alakzatokról. A különféle méretű, for
májú és színű foltok segítségével mindenfajta 
kétdimenziós ábrázolásra képesek vagyunk. A 
háromdimenziós világot tökéletesen „át tudjuk 
írni" - foltok segítségével - a síkba. De lét
rehozhatunk nonfiguratív ábrákat is, melyek ér
zelmeket, hangulatokat fejezhetnek ki a külön
böző alakú és színű formák segítségével.

És ugyanez fordítva is igaz: a legtöbb sík
beli (főleg geometrikus) formának megfelel
tethetünk egy térbeli testet, amelyet más 
technikákkal (agyagozás, gipszöntés...) tudunk 
megjeleníteni.

Sajnos a legtöbb kisgyerek először ceruzát 
vagy tollat kap a kezébe, amikor rajzolni 
szeretne. Emiatt vonalak segítségével próbál
ja megfogalmazni elképzeléseit, és nem fol
tok ábrázolásával. így a későbbiekben, ami
kor ecsetet kapnak a kezükbe, akkor is - 
színes foltok helyett - vastag vonalakat fog
nak festeni. Ha nem foglalkoznak velük szak
szerűen e téren, akkor világéletükben úgy 
fogják használni az ecsetet, mint a tollat; 
rajzolni fognak vele, nem pedig foltokat fes
teni.

Mint ahogy a szabálytalan kétdimenziós 
elemek száma végtelen és nem lehet őket 
rendszerezni, úgy a térbeli formák esetében 
is inkább csak a szabályos testeket érdemes 
megemlíteni. Hat szabályos mértani test léte
zik: a tetraéder (melynek síkbeli párja a há
romszög), az oktaéder, a kocka (melynek ké
pi megfelelője a négyzet), a dodekaéder, az 
ikozaéder és a gömb. A gömb, amely az 
összes közül a legtökéletesebb, síkbeli képe 
a kör. Erre az alapformára épült a Gömbvilág 
című feladatsor, amely hatévesek számára ké
szült. (Szabics Ágnes - Szarvas Ildikó: 
Gömbvilág) A csoport, miután elkészítette 
ezt a különös világot, háromszögeket, négy
zeteket felhasználva megalkotta párját, a 
szögletes várost is. A szabályos testekhez is
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sok feladat kapcsolható; különféle térrácso
kat, térszerkezeteket, repülő és sárkányma
ketteket készíthetünk e térbeli formákból ki
indulva. (Az ilyen jellesű feladatokat főles 
nasyobb syerekek képesek jól megoldani.)

Mind a térbeli, mind a kétdimenziós sza
bályos formákhoz tartozik olyan szimbolikus 
Jelentéstartalom, mellyel különböző témák 
kapcsán érdemes foglalkozni.

(Szabics Ágnes - Turcsányi Mária: Lovagkor)

A különféle formák lehetnek azonosak, ha
sonlóak és ellentétes karakterűek. Ez újabb 
kiindulópontja lehet az egyes formákkal kap
csolatos feladatoknak. Már az óvodások na
gyon érzékletesen tudják ábrázolni a fogal
makhoz, érzelmekhez és más témákhoz (pél
dául a négy őselem) fűződő ellentétes for
mákat és színeket, így az „ellentétet” mint 
vizuális témát elég gyakran dolgozzuk fel a 
különböző korú gyerekekkel a G'/IK-Műhely- 
ben.

(Szabics Ágnes - Szarvas Ildikó: Ellentétek) 

Nemcsak egyszerű, szabályos és szabályta
lan formákról beszélhetünk, hiszen ezek ösz- 
szekapcsolódhatnak, halmozódhatnak, így 
egészen bonyolult összetett formák keletkez
hetnek belőlük. Ilyen, már figurális formára 
épülő feladatsor a tárggyal és az önarckép
pel kapcsolatos program, amely nagyobbak
nak, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályosok
nak készül.

(Hegedűs Miklós - Seres Edina: Tárgy 
Seres Edina - Tatai Erzsébet: Önarckép 

Kalmár István - Sinkó István: Önarcmás)
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E l l e n t é t e k
Tanárok: Szabics Ásnes, Szarvas Ildikó

Az évet a négy őselem
TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ 

feldolsozásával, körüljárásával indítottuk. Tűz
és vízmanókat, valamint kő- és levegőem
bereket festettünk különböző méretekben. 
Készültek kisebb festmények, de létrehoztunk 
egy óriási képet is, amelyen minden gyerme
ket körülrajzoltunk különféle testtartásban, és 
ki-ki eldönthette, hogy kő- vagy levegőem
berré változtassa saját magát. A különböző 
színpárosításokkal szépen érzékeltették a két
féle „ember” súlyát, tömegét. Megpróbáltuk 
összehasonlítani, ellentétbe állítani és kihang
súlyozni a „légies”, a „földszerű”, a „tüzes” 
és a „vízi” tulajdonságokat.

Ezután külön-külön foglalkoztunk egy-egy 
öselemmel. Dobozokból, kartonpapírokból el
készítettük „Tűzvárost” . Benépesítettük agyag
ból meg mintázott tűzmanókkal, tűzá Mátkákkal 
és tűznövényekkel. A jól kiválasztott színek
ből és formákból adódóan valóban egy tűz
ben égő, lángoló város keletkezett a több 
hétig tartó munka során.

Ezt kívántuk ellensúlyozni egy „Vízvilág” lét
rehozásával. A nagyméretű munka megvalósí
tásához átlátszó, színes műanyagfóliákat 
használtunk fel. Ezekből az anyagokból ké
szítettünk díszes halakat, polipokat, hínáro
kat, melyeket egy nagy hálóra lógattunk fel. 
A sok apró figurából álló térbeli függőkép 
egy nagy akváriumra emlékeztetett, és az át
tetsző, hullámzó vizet idézte elénk.

A szélszellem elkészítéséhez a gézgipsz 
anyagot használtuk, ami lehetőséget nyújtott 
lobogó szalagok térbeli ábrázolására. Más 
motívum szinte nem is jelent meg a közös 
alkotáson, mint a levegőben ide-oda libbe
nő, kék-zöld textilcsíkok.



Szabics Agnes; Ellentétek

Usyanezzel a technikával készült az óriási 
méretű sipszhajó is. Ha nem féltünk volna, 
hosy a csodahajó a nagy súlytól léket kap, 
mindannyian beleültünk volna és elutaztunk 
volna „Vízvilágba". így azonban csak egy-két 
gyermeknek, no meg a különösen szépen 
megmunkált hajódíszeknek Jutott ez a kitün
tetés.

A „Tűzországba" való eljutáshoz is szüksé
günk volt egy varázsjárműre, így dobozokból 
és hullámpapírokból megépítettünk egy tűz-

mozdonyt. Mérete nem vetekedett a vízijár
műével, de színe és díszítése valóban egy 
villámgyors, lángoló Járműre emlékeztetett.

A levegőhöz és a földhöz kevesebb fela
dat kapcsolódott, inkább a víz és a tűz té
makörét Jártuk körbe alaposabban. A gyere
kek mindegyik feladatnál érzékletesen hang
súlyozták a két elem ellentétét, jellemzőit. 
Beleélték magukat a két különböző hangulatú 
világba, részesei, sőt szereplői voltak a 
meséknek.



Szarvas Ildikó: Gömbvilás

G  ö  m b v i  I á g

Tanárok: Szarvas Ildikó, Szabics Ásnes

1. Kerek erdő -  nappal és éjszaka (2 
óra; felhasznált anyagok: tempera, 
nagyméretű karton)

A gyerekeket már várta a terem közepén a 
két kivágott köralak. Körülüitük, és elkezdő
dött a találgatás: vajon mivé alakítható a két 
nagy barna korong? A mese, amit felolvas
tunk nekik, állatokról szólt, így kézenfekvő 
volt, hogy kerek erdőt fognak rá festeni. Az 
első gondolat szerint: két erdőt kellene fes
teni, különböző lényekkel. De felötlött, hogy 
szoktunk „nappali és éjszakai állatost" ját
szani, így máris úgy ültek le festeni, hogy 
egyik erdő fölött a nap fog sütni, a másik 
fölött pedig a csillagok fognak ragyogni. 
Nagy lendülettel készítették el a két nagy 
festményt, gondos részletezéssel.
2. Gömb-erdő (2 óra; felhasznált  
anyagok: gipszes géz, ágak, bogyók)

Egy habszivacs gömböt kitámasztottunk és 
a felső felére egy gipszes géz félgömb-héj 
felületet alakítottak ki a gyerekek. A habszi
vacs és a gipszes réteg közé egy alufólia
réteget helyeztek el, hogy a gipsz megköté
se után a megkeményedett héjat könnyen le
emelhessék. A formát úgy kezelték, mint egy 
félgömb-hegyet. Üregeket alakítottak ki bar
lang gyanánt, utakat képeztek a forma olda
lában, illetve „beültették” ágakkal, bogyókkal, 
így alakult ki a „gömb-erdő".

3. Kik laknak a „gömb-erdőben”? (2x2 
óra; agyagozás, majd lufi- és papírra
gasztás)

Az egyik foglalkozáson állatkákat, apró lé
nyeket mintáztak a gyerekek, arra gondolva, 
hogy egy gömberdőben gömb-gömböc lé
nyek élhetnek. Próbáltuk őket arra ösztökél
ni, hogy képzeletbeli gömblényeket készítse
nek, de többnyire csak „gömböckék" szület
tek; azaz erősen ragaszkodtak az ismert ál
latformákhoz, csak „molettre vették" a meg
formálásukat.

A másik foglalkozáson emberalakokat alakí
tottak ki lufi felhasználásával. A felfújt lufikra 
tapétaragasztóval tapasztottak fel apró, szí
nes papírdarabkákat. Sokan lelték örömüket a 
papírtépegetésben. Nem használtak ollót, így 
sokkal nagyobb lehetőségük nyílt különböző 
formák elkészítésére. A feladat során meg 
kellett oldaniuk azt a problémát, amit az 
apró papírdarabkák harmonikus nagy felületté 
alakítása jelentett. Ez egyfajta mozaik-rakás 
volt a számukra. Élvezetes volt, ahogyan a 
készülő alakok ide-oda bucskáztak a kezük 
alatt.



Szarvas Ild ikó: Gömbvilás

4. Körfcstmény (2 óra; felhasznált  
anyag; tempera)

70 X 100 cm-es lapokat helyeztünk el kor
aiakban és kapoccsal egymáshoz rögzítettük 
őket. Ez alkalommal nem a közös kép- jel
alakításról volt szó, hanem egy lassú kör
mozgásban való alkotásról. A gyerekeknek 
kb. 15 perc elteltével egy lépést kellett ha
ladniuk az óramutató Járásának irányába, és 
az új heiyükön kellett folytatniuk azt a kép

részt, amit a társaik kezdtek el. így a fog
lalkozás végére mindenki máshol fejezte be 
a munkát, mint ahol elkezdte. Voltak, akik a 
körön belül, voltak, akik a körön kívül dol
goztak, így folyamatosan több irányból is 
alakult a kör-kép.



Szarvas Ildikó: Gömbvilás

5. A gömbemberck tárgyai (2 óra; 
agyagozás)

A lufi-gömbemberek elkészítése után felme
rült a kérdés, vajon milyen tárgyak léteznek 
egy gömbvilágban? Milyen alakú az asztal, a 
könyv, a levélpapír, az írószerszám? No és 
ha a gömbemberke levelet ír, és levelét le 
is akarja pecséttel zárni, azt csakis gömbpe
cséttel teszi meg. így készültek el a gömb
pecsétek. Az agyagfelületre mindenki kitalál

ta a maga kis írásjeleit, apró alakrajzait. A 
feladat sarkalatos pontja volt, hogy minél 
több eszközt találjanak, amivel a felületet 
gazdaggá tehetik, (A program későbbi szaka
szában ezeket levél lepecsételéséhez, lezá
rásához használjuk majd.)



Szarvas Ildikó: Gómbvilás

6. Csigavonalak (2 óra; agyagozás)

A gömb- és köralakzatokhoz természetesen 
kapcsolódtak a csigavonalak, a „tekergők", 
mint gömb-ország lakói. A gyerekek szaba
don alakították ki az új formákat, ötvözve a 
spirálalakzatot a lelkes lényekkel. Száradás 
után a szobrocskákat kifestették.
7. Maszkok (2x2 óra; felhasznált  
anyagok: agyag, papírmasé, tempera)

A körrel való foglalkozások eredményei le- 
szűrhetővé váltak a maszkkészítés során is. 
A gyerekek egy domború, szabadon hullám
zó alapformát készítettek és erre ragasztot
tak papírdarabkákat tapétaragasztóval. így 
egy vékony papírhéj képződött. Ahhoz, hogy 
a maszk tartóssá váljon, a ragasztós papírt 
több rétegben applikálták. Száradás után ez 
egy kemény, vékony héjat képezett, ami le- 
emelhetővé vált, így könnyen el lehetett tá
volítani az agyagalapról. Ezután következett a 
maszkok kifestése, díszítése.
8. „Gömbország” járművei (2 óra; raj- 
zoiás,  agyagozás, festés)

A gyerekek szabadon választhattak techni
kát, és korlátok nélkül alakították ki azokat a 
formákat, amik elképzeléseik szerint választ 
adnak arra a kérdésre, hogy „milyenek lehet
nek Gömbország járművei?"

9. Henger -  mesetorony (2 óra; fe lh a sz
nált anyagok: papírhengerek, tempera)

Három különböző méretű hengert készítet
tünk és ezekből alakult ki a mesetorony, 
mely Gömbország lakóiról és formáiról szól. 
A hengereket közösen festettük ki.
10. Varázs-kapu (2 óra; felhasznált  
anyagok: kartondobozok, tempera)

Elérkeztünk Gömbország határára és előttünk 
egy kapu. Hogy mi vár mögötte, az majd csak 
az áthaladás után derül ki. Ám ezt a képze
letbeli kaput most létre kell hozni. Kartondo
bozok, szögletes testek állnak rendelkezésünk
re. Ezek a formák már sejtetik, hogy milyen or
szág vár ránk a kapu mögött. A dobozokat kis 
csoportban vagy egyedül festik ki és együtt ál
lítjuk össze. A kapu áll, már csak be kell lépni 
az új, rejtélyes világba.



Hegedűs Miklós: Tárgy

T á  r g y
Tanárok: Torma Edit, Hegedűs Miklós

Egész éves munkánk centrumában az ember 
alkotta tárgy áll. A bennünket körülvevő is
mert vagy ismeretlen, kedvelt vagy akár el
lenséges tárgyak világát vesszük szemügyre 
több megközelítésben.

A témát körüljárva a hagyományos csend
élet-stúdiumból kiindulva bejárjuk a vizuális 
megközelítés lehetőségeinek hosszú sorát a 
grafikai technikáktól a plasztikus megformálá
son át a filmig, videóig.

Ismert funkciójú tárgyaknak új formát kere
sünk (design); kedveit tárgyainkat plakáttal 
reklámozzuk (kollázs, montázs), majd fotót 
készítünk róluk.

Ismeretlen funkciójú tárgyat alkotunk (ob- 
ject). Tárgy-kollázsok felé haladunk: nagyobb, 
térbeli együttesek beállítása-ieképezése a kő
vetkező lépés (environment).

Talált tárgyakból kiállítást rendezünk. Törté
neteket rögtönzünk a tárgyakhoz, ez később 
illusztrálható, eljátszható.

A tárgy életre kel, varázserővel bír, egy 
rejtélyes történet kulcsa. A történet filmre, 
videóra vehető.

Foglalkozunk a megvilágítás problémájával, 
körüljárjuk az előtér-középtér-háttér fogalmait 
a csendélettől a filmes ábrázolásig. Az 
illusztratív jellegű feladatoknál változatos gra
fikai technikákat alkalmazunk.

A történetek rögtönzésével már elszaka
dunk az emberalkotta tárgy szűkebb proble
matikájától, és képzeletbeli utazásra indulunk 
téren és időn át, a fantázia tájain kalandoz
va. Élményeinket vizuális formában rögzítjük 
és eközben ismét végigfutunk a kifejezési le
hetőségek egész során.

Foglalkozásainkat közös kiértékeléssel zár
juk. Sok beszélgetés környezi a műhelyben 
folyó munkát, a gyerekeknek módjuk van a 
foglalkozások tematikáját velünk közösen 
megformálni. Többször fölkeressük a Galéria 
kiállításait az év folyamán - pl. a középko
ri képeken ábrázolt tárgyak közelebbi szem
ügyre vétele céljából. Figyelemkoncentrációs 
és lazító gyakorlatok, játékok színesítik a 
foglalkozásokat.



Hegedűs Miklós: Tárgy

1. Beszélsetés (játékszabályok stb.). 
Társy-stúdiumok - ceruzarajz

2. Beszélsetés (emberalkotta társy). 
Asyasból tárgymásolatok

3. Beszélgetés folyt. „Kedvenc tárgyam”
- tetszőleges technikával, emléke
zetből

4. Tárgy-fotók. Tárgy-jelmezek.

5. Tárgy-jelmezek folytatása. Fotó a 
jelmezbe öltözött gyermekekről.

6. Koncentrációs gyakorlat. Plakátok: a 
tárgy reklámja - kollázs

7. Koncentrációs gyakorlat. Tárgy (gép)- 
tervezés: rendcsináló gép (ceruzarajz)

8. Szobor-játék (önmagam emlékműve). 
Ismeretlen funkciójú tárgy (object)

9. Object II. - befejezés. Fotók a kész 
munkákról.

10. Karácsonyi ajándékozás. Tetszés szerint 
ajándékkészítés otthonra.

11. Csendélet-rajz 1. Fordított világ
2. Rendes játékok

12. Történetek tárgyakról (filmforgató
könyvek)

13. Alumínium-karcok I.
(a forgatókönyvhöz kapcsolódva)

14. Alumínium-karcok II.

15. Tárgyak hangulata: szép-rút, 
tragikus-komikus. Ellentétpár ábrázolása 
rajzon.

16. Animáció-tervek tárgyakkal. Közös 
kiértékelés, válogatás

17. 3 etűd; a film előkészítése. 1. Árnyék 
2. Szín 3. Vonal. Kiértékelés

18. A filmkészítés kezdete. 6 csoportban
rész-történetek. Kellékek stb. készítése

19. Filmforgatás/1. 3 jelenet: 1.
Papírrepülő 2. Összefolyó festékek 3.
Gyík

20. Filmforgatás/2.

21. Meghívótervek a kiállításra

22. Meghívótervek a kiállításra

23. Leletek 6122-ből a GYIK-Műhelyből: 
tárgy-maradványok agyagból, gipszből

24. Leletek 6122-ből a G) ÎK-Műhelyből: a 
tárgyak kifestése

25. Ásatások 6122-ben a G'/IK-Műhely volt 
területén: a leleteket „eredeti 
lelőhelyben" elrendezni

26. Saját tárgy készítése fából, fémből, 
bőrből 1.

27. Saját tárgy készítése 2.

28. Csomagolásszobrok - fotók

29. (Nyílt nap) Letakart tárgy rajzolása.
Az elkészült film vetítése.

30. Utolsó foglalkozás - készülünk a kiál 
lításra

Kiállításrendezés



Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép

Ö n a r c k é p
Tanárok: Seres Edina, Tatai Erzsébet

1. Önarckép festése - kifejezés színek
kel (diavetítővel profil kivetítése, 
körberajzolása, festés)

Az arc karakterének mesváltoztatása 
(fintorokkal, minnikával, festéssel; 
ezek lefényképezése diára és 
nesatívra is)

2. Önarckép festése szemből

Kifejező mozdulatok lefényképezése 
diára

3. Arc rajzolása diáról

4. Mozaik-arc készítése az
1. foglalkozáson készült fotókból

5. Maszkkészítés gipszpólyából - karak
terváltoztatás festéssel (diavetítés a 
maszkokra, az 1. foglalkozáson 
készült diákkal)

6. Önarckép rajzolása tükörből (részle
tek kinagyítása)

7. Plakett (dombormű) készítése az arc
ról' (grimaszokkal), erről negatív ké
szítése gipszöntéssel, egyéni átdol
gozás (festéssel)

8. Tanulmányrajz készítése koponyáról 
ceruzával (xerox készítése fóliára, 
papírra, eltorzítva is)

9. Önálló kompozíció készítése az elké
szült xeroxképek felhasználásával (fes
tés, montázs, újrarajzolás, nagyítás, 
kicsinyítés, stb.)

10. Életnagyságúra kivetített figurák (a 2. 
foglalkozáson készített képek) előtte 
szituációs játék - videofelvétel

11. Krokizás (előkészület a képregényhez, 
karikatúra, szándékos torzítások is)

12. Saját történet - képregény készítése

13. Bábok készítése agyagból, huzalokból 
- fontos a mozgathatóság - báb
vagy árnyjáték (pl. egy Balázs Béla 
mesére)

14. Árnyjáték kiscsoportokban - zenére, 
zajokra, videofelvétel



-j. Seres Edina, Tatai Erzsébet: Önarckép

S t í l u s g y a k o r l a t o k Ö n a r c k é p  és  
s t í l u s g y a k o r l a t o k

(Összefoslalás)

Impresszionizmus - „alapfestmény" 
vasy kollázs készítése, színes ceruzá
val vagy akvarellel pauszon való 
megfestése, „átrajzolása"

Pointiilizmus portréfestés

Lírai absztrakt - festés vagy térkom
pozíció készítése

Konstruktivizmus - konstrukció készí
tése hurkapálcából

Fauve-izmus - egy (a Nemzeti Galé
riában található) kép átfogalmazása, 
„vaddá" festése

Kubizmus - hullámkartonra kivetített 
hatalmas fej megfestése, a kép szél
vágása, a karton másik oldalának 
megfestése, szobor összeállítása az 
elkészült, megfestett kartonelemekből

Szürrealizmus - csoportmunkával do
boz „berendezése", vagy egyénileg 
festmény, illetve szobor készítése

Expresszionizmus - festés vagy figurá
lis szobor mintázása agyagból

Futurizmus - mozgást, sebességet ki
fejező kép festése, vagy mozgó szo
bor készítése

Választott stílusú maszk vagy álarc 
készítése

Dadaizmus - vers, kollázs, hangszer, 
talált tárgy, environment készítése

Perfomansz - az elkészített kellékek
kel, álarcokkal, environmentben.

.V..- '0
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Kalmár István, SInkó István: Önarcmás

Ö n a r c m á s  . . .
Tanárok: Kalmár István, Sinkó István

Az arckép, az arc anatómiai megközelítésben 
Az arc a lélek tükre - pszichológiai képünk 
Arc-harc - viaskodás az arccal 
Az arckép mint képzőművészeti jelenség.
A portré és önportré.
Én - mint tárgy.
Én - mint esemény.

Én - mint más.
Önarcmás - térberendezés.

- tanulmányrajzok, mintázás
- pszichiátriai önrajzok
- grimasz-jelenetek, fotó, videó
- Jegyzetek
- művészettörténeti Jegyzet
- saját tárgyalkotás
- egy fotószekvencia (történéssorozat) 

vagy önfilm készítése
- beilleszkedés nagy mesterek portréiba
- kollektív munka, mindenki

a rá Jellemző boxot, teret építi 
mások mellett, másokkal együttműködve



Kalmár István, SInkó István: Önarcmás

J á t é k  a m ű v é s z e t t e l

A humor a képzőművészeti alkotásokban 
A vicc, a tréfa, az irónia mint 
képzőművészeti műforma 
A karikatúra

Belemasyarázások

Elhasyás, kitakarás

írjunk képet, szobrot!

A kimerevedett festmény 
A festmény mint szobor
Kiállításrendezés az év során elkészült művekből 
és a mesnyitó messzervezése

kiállításnézés, beszélsetés

példák és syakorlatok 
karikatúrák és humoros rajzok, 
montázsok, kollázsok, karikatúra 
szobrok készítése
belerajzolás, jelentős képzőművészeti 
alkotások átértelmezése 
(például: Mona LIsa,
Picasso-, Modiglianifestmények)
Mi lett volna, ha egyes képrészletek 
nem ott és úgy kerültek volna a műre, 
ahogyan ma ismerjük? 
szövegkép, hangszobor készítése 
(hangokból, zörejekből plasztikus tér 
létrehozása)
élőképek híres műalkotásokról 
asyas-, gipszképek

a megnyitoszöveg megírása, 
meghívótervezés, egy fogadás 
dramaturgiája

A foglalkozások az érdeklődés és az egyes munkák elkészítésének üteme szerint alakíthatók, 
változtathatók.
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Szabics Ásnes: A szín

s z í n

A szülők, pedasósusok nem szívesen adnak 
festéket és ecsetet két-három éves gyerekek 
kezébe, hiszen akár a vízfestékkel, akár a 
temperával való festés akkora rendetlenséggel 
és piszokkal jár, hogy az - szerintük - nincs 
arányban a születendő „művel. Mikor a gyere
kek először festenek, csak Játszanak, hado
násznak az ecsettel. A végeredmény általában 
csak gesztusaiknak, mozdulataiknak egyfajta 
rögzítése a papíron. Azonban ez a fajta 
„Játék", kísérletezés a festékkel, mindamellett, 
hogy végtelen örömmel tölti el a gyerékeket, 
rajzkészségüket is fejleszti, nagy szerepet Ját
szik a festéshez elkerülhetetlenül szükséges 
színkeverés elsajátításában, amelyet a gyerekek 
már egész kicsi korban megtanulhatnak.

A különböző készsé
gek és képességek 
így a színhasználat és a 
színekkel való bánásmód 
igénye is - minden gye
reknél más-más korban 
Jelentkeznek. Hogy mi
lyen életkorban hány 
színt alkalmaznak a 
gyermekek, és hogy 
mennyire keverik egy
mással azokat, az legin
kább attól függ, hogy 
temperát vagy vízfesté
ket használnak, illetve 
hogy hány színből áll a 
paletta. Például ha tem

perával festenek a kisgyerekek, és abból is 
csak az alapszíneket, valamint a feketét és a 
fehéret használják, akkor előbb kezdik el egy
mással keverni azokat, mintha egy tizenkét da
rabos akvarellfesték-készletet kapnak a kezükbe.

A színek használata legtöbbször konkrét 
formákhoz, figurákhoz kötődik, de nem egy 
esetben előfordul, hogy a gyerekek pusztán 
a látvány öröméért a felnőttek számára értel
metlen, színes, absztrakt foltokat festenek a 
papírra. Ez ráadásul gyakran kifinomult, gaz
dag színhasználattal párosul.

A színelmélettel könnyebb kis korban, indi
rekt módon megismerkedni, mint később, is
kolai keretek között. Maradandóbb és él-



Szabics Asnes: A szín

ményszerűbb, ha a syermek önmasa jön rá, 
hosyan lehet esy-egy komplementer vagy egy 
tört színt előállítani. Gyakran (akarva-akaratla- 
nul) a papíron folyatják össze a különböző 
színű festékeket. Ez is egyfajta színkeverés, 
amit szintén fel lehet használni a színelmélet 
megtanításához.

A harmonikus színhasználatról kisgyerekek 
esetében nem szükséges beszélni, hiszen a 
gyerekrajzokat teljesen más mércével kell 
mérni, mint a képzőművészeti alkotásokat. 
Ennek ellenére gyakran találkozhatunk olyan 
gyerekmunkákkal, ahol a különböző színek át
gondoltan, alaposan összerendezve helyez
kednek el egymás mellett.

Míg a kisgyerekek színhasználatát főleg ér
zelmi szempontok befolyásolják, addig a na
gyobb iskolás gyerekek már sokkal erősebben 
kötődnek a valósághoz, s élethűen próbálják 
megfesteni képeiket. A három-négyévesek 
nem minden esetben festik a fa törzsét bar
nára, lombját pedig zöldre, hiszen az embe
rek, növények, állatok színét rajzaikon általá
ban pillanatnyi hangulatuk és érzelmi állapo
tuk határozza meg. Ha ezt befolyásolni sze
retnénk, és felhívjuk figyelmüket az élőlények 
„valóságos" színeire, akkor azzal csak azt ér
jük el, hogy a későbbiekben a mesebeli cso
dafák törzsét is barnára, lombját pedig zöld
re fogják kiszínezni.

Mivel a gyerekek a világot még teljességé
ben, komplex módon szemlélik, nem pedig 
részleteiben vizsgálják, érdemes az egész 
színkört felölelő feladatokkal ellátni őket. 
(Sinkó István - Szemadám György: Tavaszki

rálynő palástja) Csak az egészen kicsi óvodá
soknál hasznos, ha mindig egy-egy színre 
koncentrálnak, hiszen ők még ismerkednek a 
színekkel, és csak a későbbiekben, fokozato
san fedezik fel a közöttük lévő összefüggé
seket. (Szabics Ágnes - Turcsányi Mária: Szí
nek) Gyakran kapnak ellentétekre épülő fela
datokat a különböző csoportok. Ha a színek
re gondolunk, akkor rengeteg lehetőség adó
dik e témakörben; ilyenek például a komple
menter, a sötét-világos, a fény-árnyék vagy a 
hideg-meleg kontrasztra épülő feladatok. De 
ugyanígy lehet foglalkozni az összes színkont
raszttal, valamint a színek hangulati és érzel
mi hatásával is. Észrevétlenül is lehet felada
tokat megoldani ezzel a témával kapcsolat
ban, amikor egy kerettörténet, egy mese szol
gál kiindulópontként a tanmenethez, és a 
színnek „csupán" formai szerepe lesz. (Sza
bics Ágnes - Turcsányi Mária: Színvár) Nagyon 
izgalmas terület a színek Jelentése, illetve 
szimbolikája, amelyről szó eshet történelmi 
korokat feldolgozó feladatsorokban is. (Sza
bics Ágnes - Turcsányi Mária: Lovagkor) Eb
ben a témakörben a legszisztematikusabb ta
lán a „Szín-lelés” című tanmenet, amely mód
szeresen járja végig - természetesen Játékos 
formában - a színnel kapcsolatos alapproblé
mákat. (Csordás Zoltán - Szendrei László: Szín
lelés) A legérdekesebb, legizgalmasabb fela
datmegoldások pedig a „Szín-látvány-érzelem" 
tanmenet kapcsán születtek, mint a 
„Festékkeverő Csöpögtetőgép” vagy a „Nagy 
Sárgacsináló Masina". (Sinkó István - Szemadám 
György: Szín, látvány, érzelem)



Szabics Ásnes: Színek és ellentétek

S z í n e k  és  e l l e n t é t e k
Tanárok: Szabics Ásnes, Turcsányi Mária

S z í n e k

o k t ó b e r
• A színekkel való Ismerkedés
• Egyszínű emberkék ábrázolása 

(színespapír-ragasztás)
• Játék a színárnyalatokkal
n o v e m b e r
• Agyagszobrok mintázása
• A szobrok befestése - A figurák külön

féle szisztéma szerinti csoportosítása 
(méret, alak, szín szerint)

d e c e m b e r
• Egy SZÍNTÁRSASJÁTÉK kitalálása és 

elkészítése
• A tábla (esetleg labirintus) elkészítése

nagyméretű papírból, amelyen (amelyben) 
a gyerekek könnyedén tudnak lépkedni, 
mozogni

j a n u á r
• A bábuk kitalálása, megfestése
• A legjobb „tervek” megvalósítása

jelmezklészítés
• A társasjáték szabályainak kitalálása és

több forduló eljátszása

E l l e n t é t e k

f e b r u á r
• Ellentétekről való beszélgetés - ellen

tétekre épülő Játékok Játszása (esetleg 
kitalálása)

• Kicsi-nagy állatok mintázása
(a valóságban apró állatokat nagy méret
ben kell ábrázolni, és fordítva)

• Apró diák készítése (színes fóliákból)
az elkészített diák kivetítése, és az ábra 
nagy méretben történő megfestése 

m á r c i u s
• Sötét-világos - Fekete és fehér képek

festése - (Rajzolás és festés fekete 
fotókartonra)

• Hangos-halk, erős-gyenge 
Rajzolás ceruzával és szénnel
„Halk" és „hangos" képek létrehozása 

á p r i l i s
• Rend-rendetlenség

Tárgyak elrendezése kis és nagy méret
ben - síkban és térben - Rendezett és 
rendezetlen kompozíciók létrehozása 
(különböző technikákkal) 

m á j u s
• Jó-rossz

Két egyforma, ember nagyságú bábu el
készítése - A bábuk befestése oly mó
don, hogy az egyik Jó, a másik rossz 
figurává változzon

• A bábuk környezetének, házának elkészí
tése - környezetük benépesítése rossz, 
illetve Jó állatokkal, tárgyakkal



S z  í n - 1 e I é s
Tanárok: Csordás Zoltán, Szendrei László

Csordás zoltán, Szendrei László; Szín-lelés

Az év folyamatos témája a szín lesz. A 
szín mint jelenség, s mint képalkotó és ala
kító eszköz. Bemutatjuk mind fizikai, mind 
pszichikai tulajdonságait. Tudatosítjuk a szí
nekről általánosan elfogadott konvenciók ér
telmét, s rávilágítunk életünkben betöltött 
szerepükre: a foglalkozások színei, a jó és 
a rossz színek, a szín-szimbólumok. Megbe
széljük a mesevilág színeit, miért épp olya
nok, amilyenek? Mi a különbség a gyermek 
és a felnőtt színei között?

E témákban kiindulópontunk a színkör lesz. 
Ezen keresztül megkeressük a csoport színeit, 
mint élő színkört.

Folyamatosan haladunk a valóságos testű, 
festék anyagú színek felől a foglalkozásokon 
keresztül, az elkészült munkákban Is, az át
tűnő fény-színek felé. Az év végén átvilágít
ható tárgyakat készítünk. Ezzel munkánkban is 
megfogalmazzuk szín és fény elválaszthatat- 
lanságát.

Az egyes témákon belül külön hangsúlyt 
fektetünk a szín pontos, világos megfogalma
zására.
• a színkör mint alapelem, hasonló teljes szín

skálák: szivárvány, virágok, égbolt, tenger
• alapszínek: közös rajz, társasjáték: minden 

ki egy színnel van
• szín-spirál, színlabirintus, „szín-esernyő": 

optikai színkeverés
• kanyargó rajzok, két szín folyamatosan ki 

kerüli egymást: mennyiségi kontraszt

a színek mint tulajdonságok, életünk színei: 
ruhakészítés saját színeinkből 
színharc: komplementer kontraszt 
a fekete és a fehér, az árny 
színcsere különböző rajzokon; semmi sem 
olyan színű, mint ahogy ismerjük 
öregedő színek: könyvkészítés 
színtalálás: márványozott papírral 
gyertyás visszakaparással 
élőkép különböző színekben 
átlátszó-e a szín? üvegablakszerű papírab
lakok
belülről jövő fény: átvilágított festett pa
pírtárgyak



Sinkó István, Szemadám Györsy: 
Tavaszkirálynő palástja

T a v a s z k í r á l y n ő  p a l á s t j a
Tanárok: Sinkó István, Szemadám Györsy

1. 2., 3., 4., 5., Az első öt alkalommal szep
temberi kiállításunkra készülünk, ezért olyan 
feladatokat kapnak a gyerekek, amelyeknek 
megoldásai várhatóan látványosabbak lesznek. 

Háromféle feladat között lehet választani:
a. Színdoboz készítése
b. Szín - tér - mozgás 

(festett papírplasztika)
c. Kint és bent

(kilátás és enteriőra GYIK-Műhelyből (ben)

6. Világosság és sötétség
7. A fehér fokozásának lehetőségei
8. Fény és árnyék „pszeudo” és 

optikai trükkök lehetősége
9. Monokróm képek (enteriőr, táj, figura)

10. Fekete-fehér fotók színezése
11. Téma: „Születés”

tetszőleges eszközzel, mozgással, 
gesztus - nyomhagyással, szín bevo
násával.
Díszlet (bíbor).

12. „Tavaszkirálynő palástja”,
színes eső, virágos rét, színtörténések 
festve (piros)

13. Maszkok készítése 
tervek alapján (narancs)

14. Adott reprodukció „átfestése” 
meleggé (sárgásnarancs)

15. Adott reprodukció „átfestése" 
fénnyé (sárga)

16. Adott reprodukció „átfestése” 
hazugsággá (zöldessárga)

17. Szimmetriák és minimális aszimmetriák 
a „bíbor” feladat alapján (zöld)

18. „Tavasz királynő palástján” 
minden elhervadt, mert ősz van, 
komplementer színek (kékeszöld)

19. Papírplasztika
negatív formái, távoli színek.
Ki tud nagyobb mélységet megjelení
teni.
Díszletterv (kék)

20. Mit jelent nekem a kékesibolya? 
(kékesibolya)

21. Mit jelent nekem az éjszaka?
(ibolya)

22. Mit jelent nekem a félelem? 
(bíboribolya)





Sinkó István: Szín-látvány, érzelem

S z í n - l á t v á n y ,  é r z e l e m
Tanárok: Sinkó István, Szemadám Györsy

1984/85-ben vezettük azt a nyolcadikos 
csoportot Szemadám Györsgyel, akikkel a 
szín problematikáját igyekeztünk egy tanév 
során feldolgozni. Olyan feladatsort állítot
tunk össze ebben a témakörben, amely né
mileg eltért a megszokott - és az általános 
Iskolában is használt - módszerektől és 
szemlélettől.

A szín érzelmi, téralkotó, mitikus és a társ- 
művészethez kapcsolható szerepét, hatását 
igyekeztünk a gyerekekkel közösen vizsgálni. 
Mint annyi más GYIK-Műhelybeli tematika, a 
feldolgozás során ez a terv is a gyerekek 
ötletei, improvizációi révén változott, alakult 
át. Sok új elemmel gazdagította a munkát a 
fotózás, filmezés, amely először dokumentá
lás gyanánt jelent meg, és később önálló 
szerephez jutott.

A színnel kapcsolatos feladatok első állo
mása a színekkel való ismerkedés, a színek 
hatásának felismerése volt. A színes kép, 
amelyet indításként készítettek, előbb „elfe
ketedett", majd „kifakult" - azaz a sötét, il
letve fehér szín felé tolódott el. Második 
feladatként a színes kompozíciókon a főszí
neket, illetve az elsődleges és másodlagos 
kevert színeket használták.

A színkeverés! gyakorlatok érdekes - a mi
nimál arthoz közelítő - akcióját egy téli fog
lalkozás adta, amikor műanyag zacskókba szí
nes vizet helyeztek el a teraszon, s amikor 
megfagytak, ezeket, illetve a megszínezett 
havat is lefotózták a gyerekek.

A színek egymáshoz való közelítését, a 
színek oda-visszatükrözését, és egyben a 
szín téralakító szerepét először egy tükrök 
segítségével létrehozott térben figyeltük meg. 
A teret kialakító nagyméretű tükröket meg
festve, az egymásra tükröződő felületek má
gikus térélményt eredményeztek.

A színkeverés másik újszerű megközelítése 
a Festékkeverő Csöpögtetőgép létrehozása 
volt (öt lány készítette ezt a 2-2,5 méter 
magas papírszobrot), amelybe fentről töl
csérrel öntötték a színes vizeket, amelyek 
útjuk során a tartályig még több helyről kap
tak színutánpótlást. Hogy a végeredmény egy 
piszkosbarna „szín" lett, senkit sem zavart, a 
kísérlet, a színgép megépítése sikerült.

Ezek a feladatok - amelyek egy része a te
rem, illetve a helyszín adottságait használta 
ki - a gyerekek önálló kezdeményezéséből, 
közös konzultációk alapján, néhány esetben a 
mi inspirációnkra (például: „Hogyan lehetne a 
tükröket a színkeveréshez bevonni? Fotózd le 
a többszörös tükrözést!” stb.) jöttek létre.

Az első félév tehát a színek szerepét, al
kalmazási, előfordulási terepét, a színek egy
máshoz való viszonyát, a színnek mint tech
nikai problémának a kérdését kívánta tisztáz
ni. A második félév az analízis-szintézis je
gyében a fő- és kiegészítő színek részletes 
elemzésével telt.

Előbb a hat színt külön-külön vizsgáltuk. 
Milyen szerepe van a lelki és a hétköznapi 
életben (Goethe és Itten színtana adták az
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irodalmi alapot), a síkon és a térben, illetve 
milyen kapcsolatba hozhatók egymással ezek 
a színek? A gyerekek az egyes színeket cso
portmunkával, egy-egy térbeli formában - és 
nagy méretben - ábrázolták (minden színről 
készült több Ilyen térforma), majd ezeket 
sajátosan kialakított terekbe rendezték ön
állóan. (Közbevetőleg: itt is született egy
gép - azaz a makettje a Nagy Sárgacsl- 
náló Masina. Különös, hogy a technicizált kor 
a gépben találja meg a fogalmak realizálha
tóságának egyik eszméjét.)

Az önállóan berendezett tereket lefotózták 
(dia), majd térplasztikák készültek a térélmé
nyek kapcsán (színes agyagszobrok). A szí
nes diák olyan jól sikerültek, hogy a nagy 
méretben kivetített képeket a gyerekek átraj
zolták, és szinte reprodukálva a reprodukciót 
újabb színtereket festettek, amelyek így ter
mészetesen már egészen más módon adták 
vissza a megsokszorozott élményt.

A diakép megfestése jó példája a GYIK- 
Műhelyben kialakult gyakorlatnak, amely sze
rint az újabb és újabb feladatok a megbe
szélések során változnak a művek hatására, 
másfajta megoldási technikákat igényelnek. Ez 
a nagyméretű festés nem volt „betervezve" 
az év elején - vagyis kiszámíthatatlan volt a 
színes tárgyak és a beépítés (színpadtervek) 
megvalósulási színvonala.

A szín-terek és a fotózás érdekes járuléka
- és szintén menet közben megjelenő eleme
- volt a színes világítás felhasználása a szín
padszerűség fokozására. Ennek egyik sajátos 
kifejeződése a színes diaképek emberi arcra 
és testre vetítése, majd a látvány újbóli - 
dián történő - rögzítése.

A színnek tehát egészen sajátos és alig is
mert területekre való beemelése is megtör
ténhetett ilyen egyszerű rögtönzések révén. 
A színnel, színes terekkel való foglalkozása
ink év végi bemutatása is az egész év szi
gorú rendjének és egyben improvizatív moz
galmasságának jegyében zajlott, a GYIK-Mű- 
hely többi csoportjának munkáival együtt a 
Galéria udvarán. Volt itt hagyományos kiállí
tás, „álbotrányba" fúló „álképelemzés" a 
Galéria őrségének asszisztenciájával, kép el
és visszarablás autós üldözéssel, szabadtéri 
testfestés, illetve felület, faktúra, szín kiala
kítása kézzel és lábbal. Az akciókkal, színhá
zi bemutatókkal és hagyományos néznivalók
kal teljes egynapos tárlat - úgy véljük - 
megkoronázta az elmélyült munkával töltött 
évet.
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Szabics Asnes: A tér

A  t é r
Nem lehet éles határt húzni az agyasból, 

gipszből, gyurmából megmintázott plasztikák 
és a kisméretű (lécből, dobozból, spárgából 
összeállított) térbeli konstrukciók között. Már 
az óvodás korú gyerekek is sok esetben ké
szítenek agyagból, hurkapálcából egyszerűbb 
házakat, építményeket akkor is, ha más fela
datot kapnak, például ha figurákat, tárgyakat 
kéne mintázniuk. Ugyanez a korosztály dobo
zokból, kartonokból, hullámpapírból is szíve
sen építkezik; házakat, tornyokat, kapukat, 
várakat, hidakat készít. De talán a legkedvel
tebb téma egy intim környezet kialakítása: a 
saját kuckó létrehozása, amelyhez székeket, 
asztalokat, léceket és vásznakat is felhasznál
nak. Előfordul, hogy miután megkapnak egy- 
egy feladatot (festés, mintázás), elvonulnak a 
nagy terem egyik csücskébe és a maguk szá
mára kialakított kis építményben látnak mun
kához. Itt nem zavarhatja őket senki, nyu
godtan tevékenykedhetnek.

Építményeket, díszleteket legtöbbször me
sékhez, történetekhez készítenek a gyerekek. 
A kisebbek általában életnagyságú konstrukci
ókat hoznak létre, amelyekben nagy lelkese
déssel rohangálnak, mászkálnak vagy éppen 
bújócskáznak. A nagyobb gyemekek (10-14 
évesek), akik már többé-kevésbé képesek a 
tárgyakat, épületeket arányosan kicsinyíteni, 
szívesen építenek maketteket; ezekben már 
nem ők maguk a szereplők, hanem az általuk 
elkészített agyag- vagy gipszfigurák.

A történetekhez kapcsolódó díszleteken kí
vül készülhetnek más jellegű, egészen speci
ális térépítmények is, például apró „doboz- 
képecskék” (László Bandy: Dobozgrafika).
Igen gyakori az is, hogy a különböző törté
nelmi korokat feldolgozó témákhoz városma
ketteket készítenek a gyerekek.

(Hegedűs Miklós - Tatai Erzsébet: Középkor).

A kisgyerekek szerepjátéka, a különböző 
mesék eljátszása fokozatosan alakul át az 
évek során komolyabb „színdarabok" bemuta
tásává. Az idősebb korosztályok olyan előa
dást is kitalálhatnak, amely nem konkrét tör
ténethez kötődik, hanem már a képzőművé
szeti ágak kategóriájába tartozó performansz 
és happening műfajával rokon. Itt a gyerekek 
által elkészített építmények már komoly alko-



Szabics Ágnes: A tér

tások, melyek esyenrangúak az előadás során 
a mozgással, szöveggel, esetleg a zenével.

A rendelkezésünkre álló teret számtalan 
eszközzel átalakíthatjuk, megváltoztathatjuk. 
Térformáló szerepe lehet a hosszában, ke
resztben vagy átlósan felfüggesztett drapériá
nak. A plafonig érő létrára aggatott géz
anyaggal is többfeié oszthatjuk a teret. A 
bútorok összeépítésével, az asztalok felfor
dításával, a székek egymásra helyezésével is 
különös térkonstrukciókat lehet képezni, ame
lyek számtalan játéknak, előadásnak biztosít
hatnak terepet. Egy nagyméretű szobor is 
megváltoztathatja a termet, mint például egy 
három méter hosszú, apró szobrokkal díszí
tett gipszhajó, melybe belemászhatnak és 
„elutazhatnak" a gyerekek (Szabics Ágnes - 
Szarvas Ildikó: Ellentétek). Vagy egy égigérő fa, 
amelynek ágairól a lelógatott, színes gézsza
lagok menedéket nyújtó sátorrá alakulhatnak 
(Hegedűs Miklós - Szarvas Ildikó: Vándorút).
Ehhez hasonló sátrakat, barlangokat számtalan 
mese kapcsán készíthetnek a gyerekek a 
terem zegzugos sarkaiban.

Praktikus „építőanyag" lehet a 150 centimé
ter magas hullámpapírtekercs, melyből köny- 
nyedén kialakítható egy egész termet betöltő 
labirintus. De lehet belőle tornyokat, épüle
teket, sőt még bútorokat is készíteni, ame
lyeket a gyerekek befesthetnek, színes papír
ral díszíthetnek, és ablakokat, ajtókat vághat
nak rajtuk.

Bármilyen tereket építenek is a különböző 
csoportok, általában mindegyikhez hozzáren
delnek egyfajta mozgást vagy játékot. Lehet, 
hogy csak díszletként szolgál az installáció, 
melybe belépni nem lehet, csupán az előa
dás során válik izgalmas, illúziót keltő térré. 
Előfordul, hogy az egész termet betöltő tér
konstrukciót nem lehet körüljárni, csak a bel
sejében mászkálnak, rohangálnak a gyerekek. 
A negyedik osztályosok egyik évben egy óri
ási „hangszerépítményt" készítettek, melyben 
a mozgás, a tánc megszólaltatta az installá
ció - fémből, damilból, drótból kialakított - 
részeit, és ily módon egy speciális zene töl
tötte be a teret

(Hegedűs Miklós - Szabics Ágnes: Hang - zene).

Minden mesterségesen létrehozott térnek 
más a jellege, más az atmoszférája. Kialakít
ható üres, zsúfolt, intim, szűk... tér, de más 
érzelmi töltéssel is felruházható egy-egy kuc
kó vagy nagyobb építmény. (Lehet szomorú, 
barátságos, hideg, mogorva, közömbös...) 
(Hegedűs Miklós - Szabics Ágnes: Hang - zene)

A térrel kapcsolatos munkák lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy a képzőművészettel kap
csolatos feladatokat kiegészítsük, összeépítsük 
más művészeti ágakkal (mozgással, tánccal, 
zenével, színházzal). Mivel az ilyen komplex 
tevékenységekre nem sok lehetőségük nyílik a 
gyerekeknek, érdemes a vizuális foglalkozások 
keretén belül sort keríteni ezekre.



Kalmár István: Változások

V á l t o z á s o k

Az órákat vésiskísérő elv a körülöttünk ál
landóan változó vílás vizsgálata, illetve en
nek valamilyen szintű tudatosítása az őket 
ért tapasztalati élmények felerősítésével.

A feladatsor több korosztállyal is végigvi
hető - akár kibővített, vagy részletezőbb 
formában -, ha a problémákat a korosztály 
szintjének megfelelően emeljük vagy csök
kentjük.

Az időszak alatt lényeges volt a műhely
munkára való „alapozás" - csoportos munka, 
játékos-intenzív időkitöltés, anyagok és esz
közök megismerése.

V á l t o z á s  - f o l y a m a t  - r i t m u s
(anyag: agyag)

Mi jellemző a ritmusra? Hogyan jön létre? 
folyamatszerűség, számszerűség, 
elemek, váltakozás-ismétlődés, sza
bályos, szabálytalan, csökkenő-növe
kedő.

P é l d á k  r i t m u s o k r a :
(anyag: agyag)

nap-éj, évszakok, szív, zene, járás stb. 
Készítsünk térritmusokat mintázással! Egy

szerűsítsük tovább a használt elemeket.

V á l t o z á s o k  - v á l t o z t a t á s o k
(anyag: agyag)

Milyen változásokat - változtatásokat isme
rünk? Milyeneket tapasztalunk, milyeneket tu
dunk?

időben, térben, síkban, számban, 
színben stb.

Készítsünk mintázással változást kifejező 
plasztikákat. Miben változhat?

időben, térben, formában, nagyság
ban stb.

Miben nem változhat?
színben, hangban, fényben stb.

A sorozatszerűség és nem a részletezés a 
fontos.

R i t m u s o k  s í k b a n
(anyag: rajzlap, színes krepp)

A fogalmilag megbeszélt ritmusokat ábrá
zoljuk minél érdekesebb ritmusképpel. Egy 
lapon sok ritmus is lehet - hogyan válik ön
álló vizuális képpé?

Egész lapra dolgoztassunk, ne sorminták 
készüljenek, nehogy kifussunk az időből.

T é r ú t  v á l t o z á s a i
(anyag: rajzlap, drót, kréta)

Milyen „térutak" vannak? Mi jellemző rájuk? 
Miben különböznek a „síkút"-tól?

gyorsaság, rakéta, nagyság, gólya, 
forma, méh, tollpihe, ejtőernyő, 
papírrepülő stb.



Kalmár István; Változások

Rajzoljuk mes a térutakat színes krétával, 
majd készítsük el ugyanezeket drótból. Szúr
juk agyaggombócba a drótot, hogy megálljon.

S í k ú t  v á l t o z á s a i
(anyag: tekercs dipa, tempera)

Közös festés nagy dipára. Mindenki egy 
képzeletbeli úton halad. Hogyan tudom meg
változtatni'

a szélességét, az irányát, a színét, 
a funkcióját (nyom, sztráda, szín), a 
környezetét.

Vigyázzunk egymás munkájára, ha az utak 
keresztezik egymást.

F e l ü l e t  v á l t o z á s a i
(anyag: skiccpausz, rajzlap )

Készítsünk háromféle tervet:
Természetest (homok, sár, szikla, víz, fű 

stb.) Miért ilyenek?
Ember által készítettet (textil, autógumi, 

lábtörlő, fürdőkád stb.) Miért ilyenek?
Saját készítésűt.

F e l ü l e t  t e r v e z é s e  n a g y b a n
(anyag: agyag - A lehető legtöbb agyag

mennyiséget használjuk!)

Nagyítsuk tovább a már ismert felületeket 
minél nagyobbra. Milyen funkciót kaphatnak? 

hegyek-vóigyek, gátak, vizek, csúsz
dák, lépcsők, barlangok stb.

Nevezzük el Játék-terepnek, amit csináltunk. 
Mitől lesz izgalmas? Mitől szép? Mitől tu

dunk ott sokáig játszani? Mitől unalmas?

Változó felületekről gyűjtsünk frottázst, 
majd ezekből tépéssel ragasszunk önálló ké
pet. A felületek és a tartalom szorosan kap
csolódjon!

A gyűjtött felületek szóbeli kifejezéseit is 
keressük meg!

durva, szúrós, érdes, rücskös, 
szemcsés stb.

F e l ü l e t  t e r v e z é s e
(anyag: agyag)

A frottázsokat mintázzuk meg agyagból 
plasztikusan!

S z í n e s  j á t s z ó t é r
(anyag: 2 rajzlap, tempera)

Az első lapot gyűrjük, tépjük, vágjuk plasz
tikusra, majd ragasszuk a másodikra, amelyik 
sík maradt. Mindkettőt fessük színesre!

Milyen játéklehetőséget tudunk így előállí
tani?

Milyet a formákkal? Milyet a színekkel? 
vár, bújócskaterep, mászókák, tár
sasjáték, víz mint pancsoló stb.

Vigyázzunk, mikor festünk: ragasztás előtt, 
vagy után?
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F e l ü l e t e k  t a p i n t h a t ó s á g a
(anyas: textilfesték, szösek, spársa)

Építsünk fisurákat az anyasokból. Ne a lát
vány, hanem a tapintás számára készüljenek!

Gazdason változó érzetű felületek lesye
nek!

Hiba, de mésis elkövetik, hosy tetszetős, 
szemre színes munkák születnek, ahelyett, 
hosy tapintási tapasztalataikat felhasználva 
válosatnák az anyasokat.

Milyen a nadrásod? A cipőd talpa? Milyen 
az arcod? Milyen az ablak? Milyen a hajad? 
Simítsd vésis a kezeddel!

A z  i d ő
(anyas; asyas)

Ml az idő? Leskisebb-lesnasyobb érzékel
hető Idő? A már mesismert változás - folya
mat - ritmus az idő relációjában.

Mintázzuk mes, mi történhet
1 mp alatt, 1 perc alatt, 1 nap 
alatt, 1 év alatt stb?

VIsyázzunk, hosy az egymás mellé kerülő 
darabok kapcsolódjanak esymással, ne csak 
egymás mellé tett darabok legyenek.

I d ő j e l z ő  e s z k ö z ö k
(anyag: agyag és drót)

Készítsünk logikus - vizuális - időmérő 
szerkezeteket. Lehet konstruktív - formai 
vagy szoborszerű is, pl. hétfejű sárkány, mint 
egy hét.

I d ő - ú t  -  t á r s a s j á t é k
(anyag: papír, drót, tempera)

Mit szeretnél csinálni egy tetszőleges idő
mennyiség alatt? (1 nap, 1 hét, 1 év stb.)

A történet megfestése út és társasjáték jel
leggel. A drót minél ötletesebb beépítése!

Az elgondolt történeten valö vizuális
logikus végighaladás, ami akár társasjáték is 
lehetne.

T é  r- m a k c t t
(anyag: papír, hungarocell, spárga, cérna, hurkapálca)

Kör alaprajzú színháztér beépltése-beren- 
dezése.

Milyen cél, hangulat, játék felé változtatha
tom meg az adott tér funkcióját?

A berendezés játéklehetőség legyen: 
bohócoknak, gyerekeknek, állatoknak, 
színészeknek stb.

Egyszerű és ötletes formák elhelyezése.
A kör alakú alaprajz szerepe?
Tervről van szó - ne pepecseljünk!

Ismert „időmérők” :
óra, stopperóra, homokóra, naptár, 
tojásból tyúk, emberélet stb.



T é r  k ö r s z í n h á z
(anyas: berendezési társyak, textil, hungarocell, hullám

papír)

Kalmár István; Változások

Fontos a plasztikus elemekkel történő for
málás (sík térformává alakítása).

Forgatókönyv-készítés (rajzos, írott) 
Mesélő szerepe, forgatókönyv 
funkciója. Játéktér berendezése A 
jelenet eljátszása, pl.: Állatóvoda,
zöldségesnél, lefekvés-felkelés,
orvosnál stb.

Ne csak a felolvassuk a forgatókönyvet, ha
nem játsszuk is el!

S í k  b á b s z í n h á z
(anyag: papír, színes krepp, hurkapálca)

Mese vagy rövid történet megbeszélése 
Síkbábok és síkháttér készítése csoportosan 
Mesélő
A mese előadása (fontos a hangmímelés!) 
Sík színház és térszínház közti különbség? 
Milyen síkjátékokat ismerünk? Film, árnyjáték 

stb.
Milyen térjátékokat Ismerünk? Balett, cir

kusz, színház stb.

S z í n p a d t é r  — t é r  b á b o k n a k
(anyag: papír, hullámpapír, spárga)

Vágással, tépéssel, gyűréssel, kötözéssel 
készítünk plasztikus bábokat.

A kész bábok térbe építése.
Hogyan változik a tér a szereplők elhelye

zésével?
És különböző csoportosításával?

S z í n e s  t é r
(anyag: hullámpapír, rajzlap, tempera, spárga)

Az előző órán készült színpadtér festése 
és színes gyűrt, kötözött plasztikákkal való 
beépítése.

A plasztikák nem figurálisak, csak szín- és 
tömegértéket képviselnek!

Hogyan változott meg a színekkel a tér jel
lege?

Hogyan éreznéd Te magad ott?

T é r k u c k ó é p í t é s
(anyag: hullámpapír, csomagolópapír, 

spárga, dipa)

Valós méretű téralakítás, térberendezés. 
Nyílt tér, elhatárolt tér (zárt tér). Nyílt tér - 
zárt tér érzeteink:

üres, zsúfolt, kellemes, szűk, tágas, 
intim stb.



Sinkó István, Torma Edit: Cirkusz

C i r k u s z
Tanárok: Sinkó István, Torma Edit

Az év fő témája a CIRKUSZ - azaz a 
vidámsás, a mozsalmassás, a színek és for
mák játéka, vibrálása. A cél a szín és a tér 
összefüsséselre való rávezetés, az év vésére 
színérzékenysés és térszervezési képessés 
kialakítása, sok játékkal.

o k t ó b e r

Tűz - víz - és - föld festése, mese 
a I a pj á n.
Színkorons-forsó, színespapír-rasasztás. 
Festés zenére, tenyérlenyomat - Tépett 
papírokból kollázs: tájkép.

n o v e m b e r

Színes vonalak „üldözik” esymást: pasztell, 
nasy papíron. Esetles film- vasy video
felvétel.
Színes syurmahurkákból „szobor" készítése. 
Nasy keretben színes fonalakból szövés: 
útvonalak.
A „térkép" lerajzolása kicsiben, mesfejtése. 

d e c e m b e r

Színes társyak syűjtése a teremben, rend 
szerezésük, játék velük.
Drapériákból és társyakból nasy szobrok 
építése; színes torony.
Színes fák: madzas, léc, színes papír. 
Esyütt az esész: karácsonyfa.



Sinkó István, Torma Edit: Cirkusz

j  a n u a r

Színes papírok gyártása: tusrepesztés, 
hengerezés stb.
A színes foltok „felismerése": állat, tér 
mészeti jelenség stb.
Papír-hurkapálca báb készítése belőlük. 
Rövid bábjelenetek párosával. Zenei 
aláfestés: dob, xilofon.

f e b r u á  r

Arckifestés: elrejtés és kiemelés, karak
terek.
Állat- és emberfejek domborműben agyag
ból, esetleg gipszből.
Papírmasé készítése a domborművekről.
A domborművek és papírmasék kifestése. 
Nyílt nap.

m á r c i u s

Cirkusz. Sátor kicsiben: agyag és hurkapálca. 
Sátor nagyban: kötél, géz, drapéria. 
Porond tervezése: festés. Kiválasztjuk a- 
legjobbat.
A porond nagyban: textil, fonal, fólia.

á p r i l i s

Ketrec és légtornászkötélzet tervezése: 
agyaglapon hurkapálca, cérna.
Ketrec és kötélzet nagyban: lécek, kötél, 
fonal.
Cirkuszi figurák agyagszobrocskán.
A figurák kifestése. Jelmeztervezés, 

m á j u s

Papírmasé maszkok készítése lufira, 
vödörre, tálra.
A maszk befejezése: papírragasztás. 
Jelmezkészítés papírból, textilből.
Szerepek próbája, zenekar próbája. 

J ú n i u s

Nagy cirkuszi előadás: nyílt nap.



Hesedűs Miklós: Háló-harc

H á l ó - h a r c

Esy foglalkozás története:
Az előző foglalkozáson síkbeli szerkezete

ket formáltak a gyerekek spárga és hurkapál
ca segítségével; igyekeztek bizonyos kompo- 
zíciós elvek szerint építkezni, elkerülve a 
monotonitást, a merev szimmetriát, s persze 
a kompozíció szétesését is.

Most továbbléptünk: térbeli szerkezetek
formálása volt a feladat. Röviden megbeszél
tük, hogy mire kell ügyelni az erővonalrend
szerek kialakításánál, némiképp a korábbi, 
síkbeli megoldáshoz hasonlóan. Ismét föl
használták a hurkapálcát, a spárgát, ezenkívül 
műanyag szívószálat, gézt és kötelet is. A 
megszokott kisebb csoportokra különülve lát
tak munkához. Voltak, akik csak egymás kö
zelében, de egyénileg dolgoztak, de több 
társulás is alakult a nagyobb méretű művek 
megalkotásához. A feladat megjelölésekor 
nem kötöttem meg, hogy milyen léptékű tér
beli szerkezetet keli létrehozni, így voltak, 
akik egészen kicsi, sündisznószerű pálcika
csokrot, vagy lábacskáival az asztalon álló 
hurkapálca-szörnyeteget gyártottak; mások 
fölhasználták az asztalok lábazatát alkotó fa
kereteket, és gézzel, spárgával szőtték be a 
térközöket. Ketten egy hatalmas, négyzet for
májú fakeretre leltek: ebbe komponáltak szí
nes szívószálakból és madzagokból furcsa 
hálózatot.

Előkerültek a létrák is, és az egyik háromta
gú csoport nekilátott, hogy a mennyezetről 
itt-ott lelógó drótokhoz, madzagokhoz gézcsí
kokat erősítsen nehezékekkel. Géz volt bőven, 
s a legmagasabb létra fölötti pontból kiinduló 
térháló kezdett kialakulni a teremben. A su
gárirányú szálakat vízszintes irányban is kezd
ték összekötözgetni, majd a teremben egyre 
távolabbi tárgyakhoz vezették a kb. fejmagas
ságban húzódó szálakat. Közben egyre töb
ben elkészültek kisebb méretű alkotmányaikkal, 
és ők is nagy élvezettel kapcsolódtak be a 
kb. 80 m®-es termet betöltő térháló kialakítá
sába. Itt-ott feldőlt egy tárgy, amelyhez géz
csíkot erősítettek, de a súlya kevés volt ah
hoz, hogy a növekvő húzóerőnek ellenállhas
son. Új meg új pontokon kellett rögzíteni a 
hálót. Rövid idő múlva egy-két gyerek kivéte
lével mindenki a Nagy Közös Térbeli Hálót kö- 
tözgette. Végül aztán elfogyott a géz - pedig 
valószínűleg egy kisebb közel-keleti háború 
összes sebesültjének bekötözéséhez elegendő 
lett volna így hát a szövésnek vége lett. 
A Hálónak volt egypár kicsúcsosodása - a 
létráknál - a többi része pedig egy többé- 
kevésbé vízszintes síkban húzódó szövedéket 
alkotott a gyerekek fejének magasságában.

Kis ideig örvendeztek a nagy műnek, majd 
tanakodni kezdtek, hogy most akkor hogyan 
tovább. Eközben néhányan - természetesen 
- fölmásztak a létrákra, s így a háló fölé ke
rültek, míg a többiek lent bujkáltak.



Hesedüs Miklós: Háló-harc

Ekkor jött a nasy ötlet: a háló két vilásot 
választ el; esy alsó és esy felső világoti Az 
is rögtön nyilvánvaló lett, hogy a népmesék 
rendje szerint a felső világot a jók, az alsót 
a gonoszok lakják. Ki-ki gyorsan eldöntötte 
magában, hogy ő most jó avagy gonosz akar 
lenni, és szerepüknek megfelelően elhelyez
kedtek. Hatalmas küzdelem indult az alsó és 
a felső világ lakói között; a gonosz lelkek 
célja a helycsere volt, a jóké az eredeti 
rend megőrzése. Az alvilági erők persze - 
természetükhöz híven - erőszakhoz folya
modtak, mégpedig fondorlatos módon: ollók
kal kezdték szétnyirbálni a világokat szétvá
lasztó hálót, hogy ezzel zavart keltsenek, és 
a fontieket lecsalogassák magaslati pihenőhe
lyükről. Ez sikerült is nekik: a felső világ la
kói fölháborodtak a sötét erők aknamunkáját 
látva, lekecmeregtek a létrákról és rájöttek, 
hogy a szétvagdalt háló darabjaival meg le
het kötözni és így harcképtelenné tenni a 
gonoszokat. Űzőbe vették tehát őket, nagy 
zsivajjal kergetőztek percekig, ám nemigen 
lehetett a fürge démonokkal bírni. A háló 
immár teljesen szétszakadt, darabjait a tusá- 
zók a földön vonszolták ide-oda hatalmas 
gubancokban.

Lankadni látszott a küzdelem, és azt java
soltam, hogy egyelőre egyezzenek ki döntet
lenben - egy-két gonoszt sikerült ugyan 
megkötözni, de mások éppenséggel az églek 
létrafokain csücsültek. Az időnk is kezdett 
lejárni, magamban már a takarítás rettentő 
munkáján rágódtam, s ekkor még egy nem 
várt fordulat következett. A játékba beleme

legedett gyerekek lendületben voltak, képze
letük még elevenen működött: fölfedezték,
hogy a földön szerte heverő gézgubancok
ból csodás jelmezeket lehet percek alatt 
gyártani; egy nagy gézköteg a turbán, a 
hosszú hurkák-csíkok pedig alsó- és felsőru
háknak valók. A fiúk léceket tűztek övükbe 
kard gyanánt, a lányok fátylakat rögtönöztek 
gézből keleti szépségekhez illően: perceken 
belül muzulmánok csoportjai sétálgattak, te
referéltek a Nagy Mecset lábánál. De most 
már sajnos végképp lejárt az idő, muszáj 
volt az utolsó - némiképp lehangolónak sej
tett - szózatot intéznem hozzájuk: mindent 
a helyére, takarítás, söprés, méghozzá igen 
gyorsan.

Furcsa módon - talán mert sikerült egy ke
vés időre egyetlen, közös, általunk teremtett 
„eszme" zászlaja alatt egyesülni - a máskor 
vontatottan haladó, kínos utolsó felvonás 
mintaszerűen ment végbe: mindenki takarí
tott, nem törődve azzal, hogy a szemetet, 
rendetlenséget éppen ő csinálta-e - és hi
hetetlenül rövid idő alatt a feneketlen fölfor
dulásnak nyoma sem maradt. Kivételes nap 
volt, megtörtént valami, ami ritkán esik meg, 
noha bizonyára sokán szeretnénk, hogy gyak
rabban történjék meg: a teremtő fantázia bi
rodalmába léptünk, amelyben önfeledten, tel
jes odaadással éltünk át egy frissen föltalált 
játékot.



László Bandy; Dobozgrafika

D o b o z g r a f  i ka

A dobozgrafikának - ennek a magam számá
ra kitalált „műfajnak"- a története lassan húsz 
évre tekint vissza. Az eredetileg vizuális Já
ték, kísérletezgetés olyan programot adott, a- 
minek - úgy látszik - nem lehet a végére Jut
ni. Az első kis papírdobozok episzkóppal va
ló vetítésre készültek. Hétszer hét centiméte
res kis négyzetekbe rajzoltam, kivágtam és öt 
centiméter mély dobozba helyeztem őket egy
más mőgé. Az ilyen kis tárgyat az episzkóp- 
ba helyezve úgy lehetett kivetíteni, hogy az 
objektív mozgatásával más-más sík vált élessé 
a vásznon. Különböző szűrőkkel és szűkítőkkel 
sajátos animációs élményt lehetett elérni. 
Elektronikus zenével kísérve kis show-műsoro- 
kat csináltunk pl. a Fiatal Művészek Klubjában. 
A rajzocskák egészen egyszerűek voltak. Alap
helyzeteket vizsgáltam: párhuzamos, metsző és 
kitérő egyenesek. Négyzetek és háromszögek. 
Vastag és vékony vonalak. Körzővel - vonal
zóval. (A munka módszerességére Jellemző, 
hogy a körökig két év alatt Jutottam el.) A 
látvány mégis izgalmas volt. Sőt látni kellett, 
hogy a vetítések után a kis dobozok kézbe 
véve és így forgatva, hajtogatva méginkább le
kötötték a nézők figyelmét. Kiderült, hogy a 
vetítés csupán egy interpretálás! lehetősége a 
kis terecskéknek. Nézni egy szemmel - két 
szemmel, közelről-távolról. Játszani az árnyé
kokkal: csupa új lehetőség. Kiderült, hogy nem 
egyszerűen háromdimenziós képecskék ezek, 
hanem az idődimenzió az egyik legfontosabb 
alkotóelemük. (A kis dobozokat egybekötve 
így születtek meg az első dobozkönyvek.) A

vetítéseket befejeztem és a dobozok méreteit 
elkezdtem növelni. Idővel a formák áttörték a 
kocka falait, szobrokká nőttek. De az alap- 
probléma megmaradt: mi történik a rajzzal, ha 
a térbe írjuk? Kezdeti geometrizmusom is sa
játosan oldódott: bonyolult, kiszámított rend
szerben egyre több, a felismerhetetlenségig 
ellazított logikájú alrendszer épül egymásra. A 
kísérletből autonóm művészeti alkotás lett.

De a kísérlet más irányba is elvezetett, és 
itt most erről lesz szó. A véletlen hozta 
először, hogy azon az úton, amit a doboz
káimmal bejártam, gyors léptekben pár kö
zépiskolást is végigvezessek. Egy alkotótá
borban, felkínálva a dobozgrafika rendszerét, 
hagytam, hogy újra elgondolkodjanak vonal
ról, színről, kompozícióról. Jelentésről. A ha
gyományos rajzolgatástól - festegetéstől el
térő teljesen új rendszerben meglepő felfe
dezésekig lehetett eljuttatni a tizenegynéhány 
éves gyerekeket. Kiderült, hogy a dobozzal 
tanítani lehet. Ez az én sorsomat is megha
tározta: valahai, „kiugrott” számtantanár lé
temre több mint tíz éve képzőművészetet 
tanítok, többek között a GYIK-Műhelyben.

A dobozgrafikávai való tanításnak több Jár
ható útja van. Az egészen kicsikkel inkább 
színpadszerű képecskéket lehet csinálni, le
galábbis - tapasztalatom szerint - Jobb így 
kezdeni. (Természetesen miután különböző 
mozgásos Játékokkal tisztáztuk egyáltalán, mi 
az a tér, mi az hogy előtér - háttér stb.)



László Bandy; Dobozgrafika

Mindenekelőtt mesbeszéljük, hosy bármi
lyen kép mesjelenhet a dobozban, de vésis 
kell sondolni, hosy mi az, amit csak ísy tér
ben lehet és érdemes mescsinálni. Vasyis, 
hogy a képecske igazán csak kukucskálással 
és mozgatással legyen értelmezhető. Minde
gyik dobozban tehát a látvány mellett vala
mi dramaturgiát is meg kell tervezni. Kézen
fekvő például egy-egy motívumot elbújtatni: 
fő nézetből csak erdőt látunk, s csak ha 
mozgatjuk a dobozt, akkor bukkannak elő az 
állatok, végül észrevesszük a vadászt is. A 
gyerekeket eleve izgatja az áttört felületek 
szövevényessége. Pókhálók, vízivilág sok nö

vénnyel, cirkusz és persze mindig az erdő a 
leggyakoribb téma. Gyorsan el lehet Jutni az 
illusztrációtól a meseszerű, elvont terekig. A 
hagyományos perspektivikus ábrázolás itt nem 
működik, hiszen a képek eleve térben van
nak, de ellene dolgozni - pl. hátrafelé nő
nek a méretek - különlegesen erős hatást 
szülhet. A munka lényege, hogy semmit se 
rögtönözzünk. A dobozt meg keli tervezni, 
különben nem működik. Az anyag tuiajdonsá- 
gait is figyelembe kell venni. Mellesleg nagy 
kézügyességet és pontosságot is követel ez 
a munka. Tervezéskor persze először firkál- 
gattunk, mígnem rátaláltunk a „témára”. Ekkor
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elképzeltük a síkokat külön-külön és esyütt 
is. Természetesen mindig rajzban. Ilyenkor le
het „becsempészni" az elméleti tudnivalókat: 
színekről, irányokról, a formák és vonalak 
„összjátékáról’’ beszélgetünk. Külön játékban 
foglalkozunk pozitív és negatív formákkal, 
egy véletlenszerű forma többféle értelmezé
sével. Amikor a doboz elkészül, ellenőrizzük, 
hogy „bejöttek-e" azok a hatások, amiket el
terveztünk. Veszélyes csapda, hogy a kész 
dobozok mindig látványosak, s nagyon gyak
ran jelenik meg olyan hatás, amire nem is 
számítottunk. Ezeket is elemezzük és több 
doboz készítése után a kisgyermekek szinte 
maguktól jutnak el a csak szín-, forma- és 
térhatásra épülő nonfiguratív konstrukciókig.

Nagyobbakkal - akikben a hagyományos raj
zolás elvi tapasztalatai már tudatosabbak - 
ez az út fordítva is bejárható. Először egé
szen egyszerű mértani elemekből kis tereket 
konstruálunk. Munkahipotézisünk az, hogy ha 
az egymás mögötti síkokon hasonló logikájú 
rajz van, akkor ezek mint rendszerek egy
mással is működésbe lépnek, s egyetlen 
rendszert alkotnak. Vagyis lehet úgy tervezni, 
hogy a síkokat külön-külön megrajzoljuk és a 
térben egymás mögé helyezve vizsgáljuk, mű
ködnek-e (pl. egy-egy négyzetet forgatunk). 
Ugyanakkór lehet úgy is tervezni, hogy 
egyetlen működő rendszert képzelünk el, s 
ezt bontjuk szét síkokra. De ezeknek a sí
koknak is teljes kompozícióknak kell lenniük. 
Mindegyik esetben tapasztalhatjuk, hogy a 
várt hatások mellett mindig valami olyan Is 
bejön, ami a térben-időben való megmozdu

lás szinte tervezhetetlen következménye. A 
következő lépésekben már tudatosabban szá
molunk az ilyen „váratlan" hatásokkal, de az 
egyre bonyolultabb rendszerek újabb és 
újabb meglepetéseket hozhatnak. Természete
sen nemcsak az optikai hatásokat elemezzük, 
hanem mindig jelként is értelmezzük a do
bozban megjelenő - változó - összefüggé
seket. Egy-egy szerkezet a szemlélőre jellem
ző asszociációkat válthat ki. Ezeket megne
vezzük (címet adunk) és most már meg
próbálunk tematikus műveket is csinálni.

Eddig csupán a dobozgrafika legegysze
rűbb, legrégibb formájáról volt szó: áttört
síkok egymás mögött. Továbblépés lehet a 
léptékváltás és a körbejárhatóság. A beveze
tő játékokban - mikor megtapasztaljuk a te
ret - már összevetjük a magunk nagyobb 
méreteit a kis doboz miniatűr terecskéivel. 
Amikor egyre nagyobb doboztereket hozunk 
létre, vigyázni kell, hogy ezek ne (csupán) 
díszletek legyenek. A méretek növelésével az 
elemek (és a motívumok) számát is növel
ni kell, hogy optikailag tovább is együtt tud
janak működni. (Nagy méretben egyre jobban 
kell figyelni, az anyag tulajdonságaira, korlátá
ira isi) Ugyanakkor nem baj, ha funkciójuk is 
lesz (pl. valóban díszlet), főleg ha úgy csi
náljuk meg, hogy a vizuális elemek is „játsza
nak". Lehet környezetünket is „dobozként” 
értelmezni. A megtapasztalt térbeli viszonyo
kat vissza lehet vezetni síkba. (Nemcsak rajz
ban, hanem fényképezéssel, videózással is.)

Másik továbblépés lehet a konstrukció bo
nyolítása. A kis kukucskáló-doboztól a kör-
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bejárható szoboris. Az építmény szerkezete 
magában már Jelentést hordoz; a határoló és 
benne felbukkanó síkokon is Jelek vannak, a- 
melyek most már valóban a térben Jelennek 
meg. (Eddig a tér csak egy kis mélységet Je
lentett.)

Egy ilyen dobozoszlop modellezheti, ahogy 
a valóságot értékeljük: egy megtalált néző
pontból a szerkezeti elemek közötti kusza
ságról kiderülhet, hogy ugyanolyan szigorúan 
szerkesztett, mint az egész konstrukció. Ezek 
tervezése már Jóval nehezebb. Rögtönzések
kel, Játékos „fejlődő" konstrukciókkal lehet 
eljutni nagyobb felismerésekig. A papírt is

felválthatják vagy kiegészíthetik más anyagok: 
hurkapálcikák, fonalak, drót, textil, gipsz stb. 
Gyakran használunk újságpapírt: a szövegek
és a képek különös, szürrealista többletet 
adnak, amikor térben összekuszálódnak.

Az elmúlt években a GYIK-Műhely foglalko
zásain a „dobozprogram" nem Jelent meg 
ilyen tisztán. Az éppen aktuális témához 
kapcsolódott: dramatikus Játékok díszleteként 
vagy animációs kísérletek tereként. A követ
kezőben egy, a GYIK-Műhely sajátosságaira 
tervezett, 13-14 évesekkel megvalósítandó 
program vázlatát közlöm, melyet Seres Edi
nával közösen állítottunk össze.
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A  p r o g r a m o t  a T É R  j á t é k o s  é s  
s t ú d í u m s z e r ű  m e g t a p a s z t a l á s á v a l  

k e z d j ü k :

• a TÉR behatárolása, „belakása”
• saját testtel,
• spársával, szálasokkal,
• lapokkal,
• mozsással

A k o n s t r u k c i ó :

egyszerű 3-4 rétegű dobozgrafikától a kör
bejárható építményig
geometrikus, amorf és figurális elemek
kint és bent
az anyag: papír
vagy mi lehet a papír helyett?
„fejlődő" konstrukciók (papírból, agyagból, 
pálcikából)

a tér  s z e m l é l é s e  é s  r a j z o l á s a :

• csendélet, csoportkép körbejárása, krokizása
• mozgás krokizása
• kisméretű terek szemlélése egy szemmel - 

két szemmel
• térbeli jelenet elemzése, értelmezése rajz
ban és képernyőn (a videót, mint a vizuális 
ábrázolás korszerű eszközét végig használni 
akarjuk, nemcsak dokumentálásra, hanem a 
vizsgált természetes terek és mesterséges te
rek „visszafordítására” a síkba).

A z  idő s z e r e p e  a t é r é r z é k e l é s b e n :

• mozgás elemzése rajzban, videóban
• képregény, animáció, sajátos logikai sorok
• játékok tükrökkel

A d o b o z  d r a m a t u r g i á j a :

• „történet” animálása a nézőpont változta 
tásával

• beköltözni a dobozba (alagút, labirintus)
• a doboz mint díszlet,
• a valóság mint doboz (pl. a múzeum, ahol 

egymásba játszanak festmények, falak, 
nézők, tükröződések)

csxköiben, technikában a ceruzával rajzolás
tól a modern lehetőségekig - xerox, videó 
- mindent be akarunk vonni 
anyagok: . hullámpapír, dobozok, (színes)
spárgák, szalagok, kötözőgipsz, agyag, géz, 
fólia, textil, lécek és (persze) sok papír a 
gondolkodáshoz, tervezéshez



Kiss Mihály, Sinkó István: Térábrázolás

T é r á b r á z o l á s

Tanárok: Kiss Mihály, Sinkó István

A prosram a látványvilás formai elemeinek 
vizssálatát, az abban való tájékozódást kí
vánja elősesíteni a részt vevő középiskolások 
számára. A syakorlatok a hasyományos kom- 
pozíciós és térábrázolási konvencióktól való 
elrusaszkodást és az ezekhez kapcsolható 
technikákat ismertetik.

o k t ó b e r - n o v e m b e r
(8 foslalkozás)

A játék - a forma - adott formai elemek 
szabad elrendezése, a forma mint a valósás 
képe, mint jel. A forma változásai játékossás, 
formaemlékek, kitalálások és mestalált formák.

d e c e m b e r
(3 foslalkozás)

A modell-formamodellezések, a leképezés 
szabályai - arány és méretmódosítások, a 
vetület mint formaredukció, modellrajz és 
modellkészítés - a modell modellje.

j a n u á r - f e b r u á r
(8 foslalkozás)

A komponált és dekomponált tér 
Adott formai elemekkel létrehozott kompo

zíciók, másolt és átrendezett kompozíciók, 
befejezetlensés a komponálásban, arányok és 
nézetek módosítása, transzformálás és „sör- 
bült tér".

m á r c i u s
(4 foslalkozás)

A tükör - a kép és tükörkép, a látvány, a 
mozsás és tükröződése.

á p r i l i s - m á j  u s - j ú n iu s
(12 foslalkozás)

Videoakadémia - játék a komponálással, a 
virtuális térrel, szkeccsek készítése - a lát
vány átszínezése, a mesállított mozsás.

j u n i u s
(1 foslalkozás)

Esy videofilm készítése az éves munkáról, 
berendezett „Műterem", mint mesépített lát
vány, tércsapdák és a benne mozgó figurák. 
Év végi bemutató.







Szabics Ásnes: Hang - zene - kép

H A N G  - Z E N E  - K É P
Tanárok: Szabics Ágnes, Hegedűs Miklós

A zenetanítás nem foslal el központi he
lyet a magyar iskolarendszerben, ezért a 
gyerekek többségének zenei műveltsége 
nem igazán kielégítő. Emiatt ezt a tízévesek
nek szóló vizuális programot nem elsősorban 
a komolyzenére alapoztuk, hanem kiinduló
pontként természetes és mesterséges hango
kat használtunk fel.

A gyerekek ilyen hangokat, zörejeket hall
gattak, majd speciális eszközök segítségével 
meg is szólaltatták azokat. Elképzelték, ho
gyan nézhetnek ki ezek a hangok, majd áb
rázolták is őket: kacskaringós, zöld csi
gavonalakkal a telefontárcsázást, hegyes, bar
na cikk-cakk vonallal a varrógép monoton 
zakatolását, puha, kék-zöld pöttyökkel a víz 
csobogását, szivárványszínű, összemosódott 
foltokkal a madárcsicsergést...

Ezekhez hasonló hangokat talált tárgyakon 
is megszólaltattak a gyerekek. Ebből adódott 
az ötlet, hogy magunk is elő tudnánk állítani 
egyszerűbb „hangszereket”. Természetesen 
ezek a drótbői, fémből, fából, damilból ösz- 
szeállított tárgyacskák nem igazán hasonlítot
tak a valódi hangszerekre. Gondos megmun
kálásuk, díszítgetésük, kifestésük azonban va
lóságos kis szobrokká változtatta őket.

Miután mindenki kipróbálta hangszerét és 
közös zenélésre is sor került, az összes ze

neszerszámot egy közös, nagy művé építet
tük össze. Az így létrejött „hangszerépít
ményben" táncolhattak, mozoghattak a gyere
kek, ami újabb zörejeket, hangokat idézett 
elő. Tehát arra a zenére táncoltak, melyet 
saját mozgásuk hozott létre ebben az elva
rázsolt térben.

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen ruhá
ban perdül táncra az ember. Olyan jelmez
hangszereket készítettünk, melyek mozgás 
közben csörgő, zizegő, susogó, kopogó han
gokat hallattak. A „hangszerépítményben" va
ló jelmezes táncolás már igazi zenebonát 
eredményezett.

A valódi hangszerek formája is kiinduló
pontként szolgált egy-két feladathoz. Minden 
hangszer emlékeztethet emberek külső tulaj
donságaira, valamilyen állatra vagy éppen egy 
mesebeli lényre, így létrejöhetnek hangszer
manók, hangszer-állatok vagy egyéb hang
szer-lények. De egy-egy magas vagy mély 
hangot is megszemélyesíthetünk, s így gyúr
hatunk tömzsi, zömök, mély hangú agyag
manót, vagy akár egy vékony, hosszú nyakú 
agyagállatkát is.

Nem esett még szó egy - mind a zené
ben, mind a képzőművészetben igen fontos 
- alkotóelemről, a ritmusról. Különböző sok
szorosító grafikai technikák (linómetszet, pa-
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pírmetszet) sesítsésévei dolsoztuk fel ezt a 
témát: Például papírdúcok különböző
szisztéma, különböző ritmus szerinti elren
dezésével alkottak képeket a syerekek. Vasy 
közösen linódúcokat nyomtattak esy 
nasyméretű papírra, különböző távolsásokra 
esymástól. De masuk is kitaláltak különféle 
jeleket. Jelöléseket esy-esy ütőkre komponált 
zenedarab vizuális mesjelenítéséhez.

E feladatsor célja elsősorban a vizuális 
művészetek és a zene összekapcsolása volt, 
illetve az, hosy a syerekek mindkettőhöz ki
csit közelebb kerüljenek, elmélyüljenek ben
nük. Tízéves syerekek oldották mes ezeket 
a feladatokat, de kisebb-nasyobb változtatá
sokkal bármelyik korosztály mesbirkózhat ve
lük. Nem vártuk el a syerekektől, hosy tö
kéletes társyakat, ruhákat, hansszereket hoz
zanak létre, csupán azt, hosy élményszerűen 
és aktívan ismerkedjenek a hansok és képek 
- esymással olykor összefonódó - vilásával.

varrósép-zakatolás

vízcsobosás

dobpersés

madárcsicsersés

telefontárcsázás
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H a n g  - z e n e

o k t ó b e r

Észlelési syakorlatok (hansok észlelése: 
zörej, természeti hans, zene); az 
észleletek vizuális leképezése (festmény, 
rajz, plasztika), új hansszerek 
„feltalálása", készítése

n o v e m b e r

Emberméretűnél nagyobb, hangot adó 
szerkezet(ek) építése,- működtetése 
mozgással, tánccal
Ritmusok megfigyelése, leképezése (papír
nyomat)
Hangot megváltoztató eszközök (hang-do
bozok)

d e c e m b e r

A hangszerek lénye - „hangszermanók"
A hangok színe. Harmónia - diszharmónia 
Dallamból formaképzés; újfajta „kották” 
Fény-játék zenére (karácsonyi játék)

j a n u a r

Hangot adó ruhák, kosztümök: jelmez- 
hangszer

f e b r u á r

Csoportjátékok farsang

m á r c i u s

Más észlelési minőségek: íz, illat, felületi 
minőség észlelése; az észleletek vizuális 
leképezése
Kirándulás: észleletek a természetben 
(madárének)

á p r i l i s

A taktilis érzék kapcsolata a vizualitással 
Tapintható „képek", domborművek 
A taktilis minőségek színei 
Közős nagyméretű plasztika készítése 

m á ju s

Összefoglalás: jelrendszerek: közlés sza
vak nélkül, gesztusok, színek, nem 
beszédjellegű hangok
„Ősnyelv" - nagyméretű közös kompozíci
ók készítése a kialakult kommunikációs je
lek felhasználásával





Kalmár István: Betű- és szójáték ABC

B e t ű -  é s  s z ó j á t é k  A B C

Válasszon mindenki egy betűt, pl. A, syűjt- 
sünk olyan szavakat, amelyek ezzel a betű
vel kezdődnek; álmos, alma, asár, alföld, 
asy, autó stb. Ezeket a szavakat jelszerű, 
egyszerű rajzokkal jegyezzük le egy nagy 
papíron. Ha össze is komponáljuk a sok 
elemet, még izgalmasabbá válik a kép.

Készítsünk agyagból betűfolyót - betű Du
nát -, betűhalakat, betűvárosokat, betűkikö
tőket, betűhajókat.

Régi színes újságokból kivágott szavakkal, 
betűkkel szómontázst készítünk. Ne csak a 
megszokott módon rakosgassuk egymás mellé 
a kivágott darabokat, hanem próbáljuk vizu
álisan is kifejezni a szavakban rejlő tartalma
kat.

Valamilyen nyomhagyó technikával (papír
metszet, linómetszet, krumplinyomat stb.) 
sokszorozzunk betűket, hozzunk létre betű
mezőket, struktúrákat, sorozatokat, a betűt 
építőelemként alkalmazva.

Faágak, gipsz és rongy felhasználásával ké
szítsünk térbeli betűembereket, betűházat, 
betűállatokat, betűnövényeket. Ha színesre 
festjük, még Izgalmasabb lények születhetnek.

Mi jut eszünkbe a C betűről? Kukac, hold, 
száj, kifli stb. Fessünk nagyméretű dekoratív 
felületet ennek a formának minél érdekesebb 
alkalmazásával!

Készítsünk papírból betűsapka-fejdíszt!
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Tervezzünk H-betűhidakat asyasból. Válasszon mindenki magának egy tetszés 
szerinti versszövegrészletet, ezt fogalmazzuk 
meg kép-jelírással.

Titkos betűk - titkosírás. Találjunk ki saját 
betűjeleket, betű abc-t, titkos szöveget és 
kódot.

J
A szöveget most használjuk vonalként és 

rajzoljunk vele. Ha a szöveg és a rajz tartal
mi része fedi egymást, akkor különösen jól 
oldottuk meg a feladatot.

Saját jelünk megtervezése és nyomódúc-ké
szítés gipszből, papírból, dugóból stb.

Kinn a szabadban készítsünk minél nagyobb 
méretű betűket vagy szavakat természetes 
anyagokból; föld, ág, levél, kő, hó, víz.

Gyűjtsünk minél több közmondást, majd ke
verjük össze humoros, paradox vagy éppen 
értelmetlen közmondásokká. Ebből készítsünk 
nagyméretű színes plakátokat.
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o

Készítsünk drótból, papírból kis modellt, 
szobrot, szerkezetet, amivel kifejezhetjük a 
Sömbszerűséset, kört mint mozgást. Ez lehet 
körkép, bolygórendszer, óra vagy gépmodell 
stb.

Szótagokból létrehozhatunk olyan zenei 
hangzású ritmusnyelvet, amit aztán kórusként 
ismételgethetünk, eljátszva a furcsa hatású 
„szőttessel” . Ezt elkészíthetjük egy nagymére
tű papír dombormű dekoratív felületének rit
mikus formáival is.

Szótérkép: újságszövegből, könyvből vá
lasszunk ki véletlenszerű szavakat, és ezeket 
tetszés szerint helyezzük el egy lapon. Ha 
ez megvan, kössük össze azokat a szavakat, 
amelyeknek valamilyen közük lehet egymással, 
pl. Bartók - zene - Amerika - indián - va
sút stb. Érdekes szó-fővárosok, szó-úthálók, 
szó-kapcsolatok és magányos szó-tanyák fog
nak keletkezni.

írjuk le a nevünket, címünket stb. szomo
rúan, erőtlenül, vidáman, hahotázva, dühöng
ve, álmosan, sietve, agresszíven stb.

Fessünk betűfolyót, betűesőt, betűszelet!

Geometrikus szövegek: alkossunk szövege
ket a körre, a spirálra, a négyzetre, a há
romszögre stb. és formailag is fejezzük ki az 
így létrejött geometrikus elem lényegét. PL: 
spirál szövege lehet egy keletkezés történe
tének szövege, növekedés, egy „holvolt- 
holnemvolt" mese szövege stb.
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w

Ha sikerül sok esyforma dobozkát (pl. tem- 
perás) összesyűjteni, készíthetünk színes,
esy-esy oldalán egy betűt ábrázoló kombi
nálható betűjáték-építményt. Nem muszáj
mindis értelmet keresni az ísy kirakható sza
vakban, inkább a sokféle változat vizuális el
rendezéseiben keressük örömünket.

Ismét syűjtsünk újságokból szavakat, majd 
montázsoljuk papírdobozok külső és belső 
felületeire,, valamilyen előre eldöntött elv 
szerint. így létrejöhetnek kérdő dobozok 
(minden szövegrész után kérdőjelet teszünk), 
felkiáltó dobozok, politikus dobozok (poli
tikai kifejezések), ellentét dobozok (ellenté
tes értelmű szavak), kereszt dobozok (ke
reszt alakban felragasztott szavak) stb.

Számszövegek: gyűjtsünk pl. négybetűs
szavakat, vagy pl. 22 betűs mondatokat, és 
ezeket komponáljuk vizuális Jelenséggé!

V

Találjunk ki betűkézjeleket és próbáljunk 
kommunikálni egymással akár mutogatással, 
akár kezünk Jeleit körberajzolva, abc-t alkot
va - vizuális formában.

Betűmimikri: fessünk olyan színes képet,
ahol a színes formák között betűk, szavak 
vannak elrejtve!

Betűárnyjáték: próbáljunk megmutatni egész 
testünkkel testjelet alkotva betűket, szavakat 
egy megvilágított anyag előtt. Akár ketten, 
hárman is összedolgozhatunk.
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H a n s o r s z á g í  u t a z á s

Furcsa roposást érzek a fülemben, mintha hir
telen nőni kezdene, már érzem is, amint telesz- 
kópszerűen növekszik, hatalmas esernyővirásként 
nyílik esyre nasyobbra. Usye már érzitek ti is, 
már ugyanúsy tudjátok mozgatni, mint én, fölfelé 
és lefelé, körbe-körbe? Én mindig ilyen gyönyörű 
hallószervről álmodtam, ezzel azokat a hallhatat
lan hangokat is meg fogjuk hallani, amit normális 
emberi fül el sem tud képzelni, a bogarak vissz
hangzó lépteinek dobogását föld alatti folyosóik
ban, testünk szerv-városainak fortyogó muzsikáját 
és a csillagvilág szférikus szimfóniáját. Nos, ha 
mindenki kész, indulhatunk Hangországba, vará
zsoljuk láthatóvá, amit ott hallottunki

Legelőször maradjunk csendben, figyeljük, mi
lyen hangok, zörejek keresnek meg, becsukott 
szemmel figyeljünk a hangok áramlására. Ver
senyezhetünk is, ki tud minél több hangot le
jegyezni, leírni, lerajzolni, időbelileg is láttatva, 
kottaszerűen értelmezve a szaggatott, ritmusos, 
magas-mély hangokat.

Ha továbbra is csendben maradunk, lehetnek 
pillanatok, amikor a teljes csend fog körül
venni. Fessük le a csendet minél nagyobb pa
pírra, milyennek halljuk: színesnek, mozdulatlan 
csendnek, lassan mozgó csendnek, ködként 
gomolygó csendnek stb.

A hangok, amiket hallunk, olyanok, mint a
nyomok, valaki otthagyta a térben és mi nyom
olvasóként fogunk belőlük olvasni. Próbáljuk 
utánozni a hangnyomokat, milyen hangot ad a 
kígyó siklás közben, az elefánt a bozótban, a 
hangyahadsereg menetoszlopai, a bottal járó 
bicegő öreg néni, a csónak és evezői, majd

ezeknek a látható nyomait készítsük el valami
lyen nyomhagyó technikával (papírmetszet, 
krumplinyomat, textilnyomat stb.).

Hatalmas hangvárosba érkezünk, ezernyi hang
szer alkotta kakofónia zúdul reánk, fessük is le 
gyorsan egy nagy zajképen, a leghangosabbtól 
a leghalkabbig minden legyen rajta!

Hasonlítsuk össze egy régi és egy mai város 
hangjait, úgy, hogy hallgassunk meg egy regényrész
letet, nézzünk meg egy régi festményt (Rembrandt, 
Goya, Breughel), milyen hangokat hallunk ki belőlük.

Tervezzünk papírból régi városokat, mait! Mi a 
különbség köztük? Építhetünk színes papírelemek
ből hangtornyokat, hangoszlopokat, hangkutakat, 
hangfalakat, hanglépcsőket. Mindenki énekelje el, 
amit készített, a hangszobrokból berendezhetünk 
egy hangfőteret is. Ellátogathatunk a város piacá
ra, kikötőjébe, egy parasztudvarra, egy házépítés
re, egy lakás konyhájába, fürdőszobájába. Ren
dezzük be ezeket a helyszíneket és játsszuk el 
hangjait, zajait. A hangos játékot leképkottázzuk, 
kiemelve a domináns szóló hangot, háttérként pe
dig a kísérő „zenekar” hangjait fessük meg.

2-3 fős csapatok kitalálhatnak eseményeket, törté
néseket; ezek hangjátékát egy függöny mögött el
játsszák, a kis etűdöket pedig a többiek fejtik meg. 
Ne szavakat, párbeszédeket, hanem hangokat hasz
náljunk!

Ha egy hangzó térben képzeljük el magun
kat, észrevehetjük a hangok mozgásait is. Az 
egyik halkan közlekedik, közel érve kellemes, 
ritmikus zsongássá alakul, ahogy távozik, úgy 
gyengül, halkul el, a másik a semmiből hasít 
belénk, szinte fájdalmat okozva jár át és távo-
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zik hirtelen, ahogy érkezett. Sokféle, ilyen 
mozgásokkal teli hangtérbe telepedhetünk le, 
egy méhkas mellett, egy útkereszteződésben, 
egy madarakkal teli nádasban. Készíthetünk 
drótból, színes papírplasztikákból Ilyen hang
mozgásokat kifejező kis teret is.

Most hallgassunk dalokat, szólóhangszeres 
dallamokat. A dallam is megfogalmazható, drót
ból, papírszalagokból, spárgából, a térben szo
borként, mobilként elhelyezve, a szélben moz
gó kis zászlócskák rezgésével díszítve, mint 
dallamkígyó, dallamrepülő lényként, attól függő
en, hogy egy lányka énekel a tengerparton, 
vagy Sarastro áriáját hallgattuk.

MIndenthalló fülünkkel befelé Is hallgatózha
tunk, érzelmileg milyen volt a napunk, milyen 
zenéje van a reggeli felkelésnek, ha versenyt 
futunk valakivel, ha várakozunk. Ezek mind kife- 
Jezhetők, ha eléggé átéltük, ami történt velünk, 
a hideg-meleg hangszíneket, a hangmagasságo
kat, a kellemes, a rikító, a monoton vagy a 
harsogó eseményeket. Fessük meg mindezt egy 
szalag formájú színes kottafestményen.

Lemerülünk a tenger alá is. Milyen hangvilág lehet 
ott? Készítsünk színes papírból lógatott tenger alat
ti világot, ügyeljünk arra, hogy a letompult hangzás 
a színekben is kifejeződjön. A ritmus nem csak a 
múló Időt, hanem a keletkezést, a teremtés folya
matát, a működést és az elmúlást is idézi. Gyűjtsünk 
dobkészítéshez alkalmas edényeket, dobozokat, 
ezekre vastagabb pauszpapírt kötözhetünk és kéz
zel vagy puha dobütővel máris megszólaltathatjuk. 
Ha készen vagyunk, alakítsunk ütőzenekart, amelyben 
üvegek, fémtárgyak, xilofonok is helyet kaphatnak. 
Először a legegyszerűbb ritmusokat Játsszuk - szí
vünk, tüdőnk, gépek, séta, futás, üldözés -, majd

megpróbálkozhatunk összetettebb formákkal is. Pró
báljuk ki a leglassabb és a leggyorsabb ritmusok ha
tásait, lekapcsolhatjuk a villanyt és aki akar, táncol
hat is, mert a sötétben Jobban feloldódunk a ritmu
sok energiájában.

Most gyűjtsünk hangot adó anyagokat, tárgya
kat, versenyezhetünk is egyet, ki tudja a leg
több hangot megszólaltatni. E Játék tanulsá
gaiból kiindulva készítsünk hangot adó mobil 
szobrokat, szerkezeteket, konstrukciókat."

Ezek után álljunk fel kórus formájában, egy kar
mesterrel. Játékos kedvünk szerint lehetünk álla
tok, szél, tenger, vihar, madarak, fák, vagy hangzó 
betűk, Á. I, U, D, É, Ó stb. A hangokat a kar
mester kívánságainak megfelelően elsuttoghatjuk, 
elmoroghatjuk, kiejthetjük nevetve, vihogva, sikolt- 
va, üvöltve, dörmögve, szenvedélyesen, szomorúan.

Ezekből a hangokból megformálhatunk ritmu
sokat, kórformákat, négyzeteket, spirálokat, hul
lámvonalakat, lépcsőket, oszlopokat. Ismétel
gethetjük saját nevünket, egy szót, egy számot 
addig, amíg hangzó tárggyá nem válik. 
Képezzük a legmagasabban, a legmélyebben, 
alig hallhatóan, puhán, keményen, elmosó
dottan. Az így kialakuló érdekes, ritmusos, re- 
petitív hangzást, ha ellenpontozni is sikerül - 
hangos mellé halkat, szomorú mellé vidámat 
téve -, komoly zenei élményt szereztünk ma
gunknak.

A kórus hangzó elemei könnyen vizualizálha- 
tók; készíthetünk nagyméretű, dekoratív, plasz
tikusan formált falakat, kartonokból, hullám
papírból, textilből, a színek, formák ismétel
getésével vibráló, hullámzó hatású teret épít
hetünk föl, ahol a felvett hangzó anyag meg
szólalása teheti teljessé munkánkat.
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Torma Edit; Esyiptom

E G Y I P T O M
Tanárok: Torma Edit, Hesedűs Miklós

Az év eleji foglalkozás-terv tartalmazta az 
összes ismert GVIK-Műhelyes feladatot, 
egyiptomi témára alkalmazva, de már látszott 
rajta az is, hogy ezúttal nem a feladatok 
lesznek a legfontosabbak. A gyerekek most 
nem meríthetnek sokat saját fantáziájukból; 
egy időben, térben meglehetősen távoli kul
túrára kell rácsodálkozniuk. Ismeretekre van 
szükségük, képekre, történetekre, döntő pe
dig a megközelítés módja lesz. Hiszen nem 
csak az egyiptomi kultúrát fogják megismerni, 
hanem a hozzá való viszonyt is. Az egyik 
célunk az lesz, hogy a gyerekek felismerjék 
és elismerjék ebben a távoli világban az 
örök emberi értékeket, azokat is, amik eset
leg mai kultúránkból hiányoznak: az állandó
ságot, a nyugalmat, a békét, a szépséget. 
Pozitívumokat kell felmutatnunk, tisztelettel 
nézve Egyiptomra - még a számunkra oly kü
lönös állatkultusz megközelítésében sem le
het gúny, lekicsinylés.

Képzőművészeti műhely lévén, másik cé
lunk, hogy a gyerekek műveket hozzanak lét
re, szépeket, látványosakat. Az ismeretek el
sajátítása a művészeteken keresztül történik, 
ami nem nehezíti, hanem könnyíti azt. A 
gazdag és erőteljes egyiptomi látványanyag 
körülöleli a szemlélőt, kulcsot ad a megér
téshez.

A téma sikerét más kedvező körülmények is 
segítik: Egyiptom történelmét éppen ebben
az évben tanulják a gyerekek, akik most van
nak a legfogékonyabb korukban. A Szépmű

vészeti Múzeumnak pedig van egy kitűnő 
Egyiptom-kiáilítása; alaposan áttanulmányozzuk 
ezt is.

Az első, beiratkozó foglalkozáson, ahol a 
szülők is jelen vannak, ismertetjük az év té
máját: az ókori Egyiptomról lesz szó. A kö
vetkező foglalkozás a Szépművészeti Múze
umban zajlik. A kiállításon, a teremőrök nem 
kis csodálkozására, másfél órát töltünk. Be
szélünk a nílusi öntözőkultúrárói, a 3000 
évig csaknem változatlan társadalomról. Fel
hívjuk a figyelmet a festészet és a szo
brászat különös, az állandóságot hangsúlyozó 
ábrázolásmódjára, a hieroglif írás szépségére, 
ami tulajdonképpen betűírás, mégis képekből 
áll. A legfurcsább jelenségeket, a múmiako
porsókat, az állatfejű isteneket néhány szó
val magyarázzuk el, hosszan időzünk viszont 
egy papiruszkép előtt, amely az ember szí
vének halála utáni mérlegeléséről szól: a jó 
és rossz cselekedeteket az egyik isten jegyzi 
fel, a mérleg mellett pedig ott várakozik a 
krokodilfejű szörny, hogy a könnyűnek talált 
szívet rögtön felfalhassa.

Az első egy-két hónap foglalkozásai zsúfol
va vannak előadásokkal a képi ábrázolás sza
bályairól, az egyiptomi mítoszokról, ízisz és 
Ozirisz történetéről. Előfordul, hogy szinte a 
teljes két órát diavetítés tölti ki. A gyerekek 
munkái ebben az időben riasztóan jelenték
telenek, semmi egyiptomi jelleg nincs ben
nük. Színes képeskönyveket forgatnak, tanul
mányozzák a fáraó fejviseletét, a ruházatot.



tS m Torma Edit: Esyiptom

Az első sikerélményt az asyasszobrocskák 
hozzák: van köztük néhány múmiakoporsó és 
állatfisura, amelyek, különösen kifestésük 
után, már isazi esyiptomi művek lesznek.

Papiruszkészítés következik: esy valódi
esyiptomi papiruszlap mestekintése és a 
technikai leírás után csomasolópapírból és 
tapétarasasztóból mindenki elkészíti saját pa
piruszát. A lapra a következő alkalommal 
feliratot, képet rajzolnak, a könyvekben sze
replő eredeti ábrák pontos másolatát. Nem
csak a finom, érzékeny rajzok élethűek, ha
nem a bonyolult hieroslifák isi

A következő feladat: levél írása esymásnak. 
A fiúk között valósásos titkosírási láz tör ki, 
hosszú esyiptomi iratok születnek. A köny
vet, amiben a hieroslif abc masyar átirata 
található, esymás kezéből kapkodják ki; a ké
sőbbi foslalkozások során is rendszeresen 
használják.

A feladatok felvezetése, a tanári masyarázat 
esyre rövidebb, a foslalkozás nasy részét már 
a syerekek munkája tölti ki. Belefosunk a fő 
témába, ami (bár ezt akkor més nem tudjuk) 
az év véséis hátralevő összes időt kitölti: 
történetet írunk, amiből majd filmet forsat- 
hatunk. Az esyéniles írt rövid esyiptomi 
történetek felolvasásakor kiderül, hosy csekély 
veszteséssel összeolvaszthatóak két, külön tör
ténetté: az esyik időutazásos, mai syerekek
főszereplésével, a másik pedis esy „valódi" 
esyiptomi beavatási szertartás esy misztérium- 
vallásba. A díszletek közösen készülnek. Rövid 
tervezés után kis, 3-5 fős csoportokban 
kezdenek hozzá a mesvalósításukhoz:



Torma Edit: Egyiptom

hullámkarton lapokból két méter masas oszlop 
és kapuzat (pülón) épül, lécekből és karton
ból trónszék, és ráillő, embernasysású ülő Is
tenszobor, léctartóvázára sipszes ronsyot csa
varnak. Ebben az Időben Inkább csak technikai 
sesítséset nyújtunk a gyerekeknek. Ekkora mű
vek esetében a tanári irányítás főleg a kellő 
szilárdság eléréséhez, a szerkezeti vázhoz kell. 
Hónapokig dolgoznak a díszleten, majd a 
jelmezeken, az egymást követő foglalkozásokon 
folytatva a félbehagyott munkát, fűrészelnek, 
szögeinek, mindenki tudja, mi a dolga. A 
jelmezeknél nem a ruha szabása a fontos, az 
egyiptomi bő lebernyegeket könnyű utánozni, 
inkább a fejdíszek és ékszerek pontos 
kivitelezése adja meg a hitelességet.

A misztériumjátékban szerepel egy „álom“- 
jelenet, ahol a jelölt az alvilágban utazik. 
Megbeszéljük, hogy ezt a részt árnyjátékként 
vesszük föl, ide külön fejdíszek készülnek, 
amik vetítve mutatnak jól.

Végre minden épületet hieroglifák és állat
fejű lények díszítenek, az istenszobornak ma
dárfeje van, szereplőinknek egyiptomi ruhája: 
kezdődhet a forgatás. Néhány jelmezes pró
ba után felvesszük az első történetet. Három 
iskoiásfiú egy forgószél hatására az ókori 
Egyiptomba kerül. A fáraó a gyanús idegene
ket bezáratja, a börtönben azonban a gye
rekek kihallgatják egy összeesküvés tervét. 
Megszökve a börtönből, berontanak a fáraó
hoz, és sikerül is megmenteniük az éppen 
érkező merénylőktől. - Újra hazaérve, a fá
raó aranyérme bizonyítja, hogy nem álmod
ták az egészet.

Azt gondolhatnánk, hogy ez az esemény- 
dús mese tetszett jobban a gyerekeknek. A 
mieink azonban ekkorra már annyira egyipto
mivá váltak, hogy nem volt szükségük időuta
zásra, harcokra. Érezték, hogy az év hangula
tát a második történet, a misztérium-beava
tás fejezi ki jobban.

A játékban mindenki részt vesz, ha másként . 
nem, zenészként. A kellő, ünnepélyes hang
vétel nem kis részben a főszerepet, a főpa
pot alakító fiú komoly és átélt alakításának 
köszönhető. A történet felvonulással kezdő
dik, a trónon ülő istenszobrot lassú körme
net viszi a szentélybe. A köznép a szabad 
ég alatt ételáldozatokat mutat be, a szen
télybe már csak a főpap léphet be. A misz
térium felvételére kijelölt személyt bevezetik 
egy terembe, mély álomba merítik. A főpap 
rövid ceremóniája után következik a misztikus 
túlvilági út, az árnyjáték. A beavatandónak 
istenektől kísérve sikerül feljutnia a Nap
bárkára, így felébredése után már nincs aka
dálya annak, hogy a főpap beavatottnak nyil
váníthassa: új nevet kap.

Az év végi nyílt napon, a szülők előtt ez 
a videofelvétel aratja a nagy sikert. Nemcsak 
a jól megcsinált díszletek, jelmezek, hanem 
a gyerekek arca is beszél: az övék lett az 
ókori Egyiptom, megszerették, megtanulták 
becsülni. Talán az egész kultúrát másként né
zik egy kicsit.





Szabics Asnes: Lovagkor

L o v a g k o r
Tanárok: Szabics Ágnes, Turcsányi Mária

A középkoron belül a lovas! kultúrával fos- 
lalkozunk, elmélyedünk a középkori életfelfo- 
Sásban és vilásnézetben. E téma lehetőséset 
ad a szimbolikus sondolkodásmód mesértésé- 
re és az elvont sondolkozás fejlesztésére. Mi
vel negyedikesekről van szó, a feladatok és a 
beszélgetések egész évben mesékhez kapcso
lódnak, és különböző középkori történeteken 
keresztül ismerkedünk meg a tőlünk már na
gyon távol álló szimbolikus világszemlélettel.

Irodalmi és képzőművészeti alkotások kap
csán foglalkozunk a színszimbolikával, az ál
latok és növények szimbolikus jelentésével, 
valamint a számok és formák szimbolikájával.

A program kerete egy középkori udvar kö
zös megépítése, ahol mindenki választ magá
nak egy alkatának megfelelő szerepet. Ehhez 
az év elején jelmezeket, páncélokat, fegyve
reket készítünk, melyek segítségével minden
ki beleélheti magát az egész év során ját
szódó kalandokba, történetekbe. A leányok 
valószínűleg úrhölgyekké, udvarhölgyekké vál
toznak, a fiúk királyok, udvari nemesek, lo
vagok lesznek.

A korhű történetek alapján izgalmas kalan
dokat élünk át, amelyek küzdelmekre, bajví
vásokra, hősies tettek végrehajtására adnak 
lehetőséget. A titkos üzeneteket hengerbe 
csavart levélben, saját készítésű pecséttel hi
telesítve adják át egymásnak a barátok és az 
ellenségek.

A ruhákon, öltözeteken, fegyvereken kívül 
megismerkedünk a középkori épületekkel; 
templomokkal, kastélyokkal, lovagtermekkel, 
melyeket különböző méretű makettek formá
jában „rekonstruálunk".

Év végén egy nagyszabású lovagi tornára 
hívjuk el a szülőket, ahol pompás öltözetek
ben mutatjuk be egy év alatt elsajátított lo
vagi „tudásunkat".

A program egyrészt lehetőséget ad a gye
rekek „harcias indulatainak" kiélésére, más
részt az udvarias magatartás játékos alkalma
zása megoldhatja a fiúk és a leányok közöt
ti konfliktushelyzeteket, amelyek ebben az 
életkorban elég gyakoriak.
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Szabics Ágnes: Lovagkor

T a n m e n e t

o k t ó b e r

Esy középkori vár makettjének elkészítése 
(asyasépítmények)
A várhoz tartozó épületek mesmintázása 
(templom, sazdasásí épületek, lakóházak...) 
Az elkészült vár részleteinek felnasyítása, 
emberléptékű elkészítése (ablakok, bolt
ívek, kapuk...)

n o v e m b e r

A középkori vár lakóinak életrekeltése 
(Jelmeztervezés)
Ruhák, kalapok, páncélok, fesyverek ké
szítése
Jelvények, címerek, pajzsok, zászlók, 
sisakdíszek tervezése - Színek, számok, 
formák, állatok, növények szimbolikus 
Jelentései a középkorban

d e c e m b e r

Ransokhoz, személyekhez, lovagrendekhez 
tartozó fegyverzetek elkészítése 
A lovagrendek, valamint a lovagok és úr 
hölgyek közötti titkos kommunikáció kidol
gozása (Jelbeszéd)
Pecsétek, levelek, (karácsonyi „lovagké
peslapok") készítése

j a n u a r

Középkori katedrálisok „tanulmányozása". 
Freskók, üvegablakok, oszlopdíszek Jelene
teinek megfejtése
Lovagi „képregény" készítése közösen 
(nagy méretben)
Egy iniciálékkal és képekkel díszített kódex 
elkészítése (minden gyermek egy-egy lapot 
ír bele)

f e b r u á r

Az elkészült vár lakói kalandra indulnak. 
Illusztrációk készítése középkori történe 
tekhez („Az erdei lovag", „A Galagonya- 
gázló”)
Szibilla királynő édene (Középkori francia 
szerelmi történetek). Európa Könyvkiadó, 
Budapest 1987.

A történetekben szereplő szimbolikus ál 
latok, növények, tárgyak Jelentésének kita
lálása. A szimbólumok vizuális hang- 
súlyozása a rajzokon és a festményeken

m á r c i u s

Az egyik középkori történet árnyjátékban 
való feldolgozása - Mozgatható árnybábok 
és áttetsző díszletek készítése kartonból 
és színes fóliákból
Jellegzetes épületrészletek készítése a 
bábelőadáshoz (léc, papír és átlátszó a 
nyagok felhasználásával)



Szabics Agnes: Lovagkor
•è

á p r i l i s

Hátterek és diák készítése a történethez. 
A rajzolt, festett vasy rasasztott dia esy 
ben fényforrásként is használható az árny
játékhoz
A mese eljátszása és videóval történő 
röszítése
Esy történet közös kitalálása az eddis 
mesismert középkori elbeszélések alapján

m á j u s

A történet részleteinek önálló kidolgozása 
képekben (személyek, épületek, tájak 
megtervezése)
A történethez szükséges újabb jelmezek, 
tárgyak elkészítése 
A történet részletes eljátszása 
Egy középkori lovagi torna bemutatása a 
szülőknek (nyílt nap)



Hegedűs Miklós, Tatai Erzsébet: Középkor

K ö z é p k o r
Tanárok: Hegedűs Miklós, Tatai Erzsébet

o k t ó b e r

A középkori város - makettek asyasból 
A vár és környéke; a céhek; a középkor 
vilásképe

n o v e m b e r

Román kori templom - mozsatható instal
láció
Freskóimitációk (bibliai motívumok, pl.: 
Teremtés, Bűnbeesés, Utolsó ítélet stb.) 

d e c e m b e r

Karácsonyi készülődés - templomépítés 
Betlehem készítése 
Karácsonyi játék

ja n u á r
Kódexkészítés közösen
(Képes Krónika; Árpád-kori legendák)
Iniciálék
Borítókészítés a kódexhez 

f e b r u á r

Koronázási szertartás 
ruhák, ékszerek, tárgyak készítése 
Farsangi játék; koronázási szertartás 

m á r c i u s

A középkori misztériumjáték 
Történetek, illusztrációk, bábok, maszkok

ápr i l i s

Húsvéti passió
Látogatás a Galériában: szárnyasoltárok 
Gótika

m á j  u s

A gótikus templom üvegablakai
Fadúcos nyomtatás (helyett: linómetszetek)



R e n e s z á n s z
Tanárok: Hesedűs Miklós, Tatai Erzsébet

Hegedűs Miklós, Tatai Erzsébet: Reneszánsz

o k t ó b e r

1. Labirintus makettezése agyasból
2. Labirintus belső képe, 

perspektivikus rajz - kilépés a 
labirintusból

3. Reneszánsz kert tervezése - alaprajz 
szerkesztéssel, festés, egyéni Jelhasználat

n o v e m b e r

4. Reneszánsz palota makettezése 
papírplasztika

5. Reneszánsz kályhacsempe készítése 
agyagrelief

6. A négy temperamentum
(őselemek, az „én") - a palotába való 
fríz tervezése, festése, az ornamentika 

d e c e m b e r

7. Maszkok tervezése, maszkkészítés, 
maszk megfestése

8. Reneszánsz és egyben karácsonyi lakoma 
a maszkos alakok bemutatkozása

ja n u á r
9. Figura rajzolása (kroki)

10. Figura mintázása agyagból
(kifejező mozdulatok) lefotózás háttérrel

11. Az elkészült figura kivetítése, körbe- 
rajzoiása, a rajz „kitöltése” a figura 
„életével" - írással, motívumokkal, 
színekkel; montázs

f e b r u á r

12. Kinn-benn, a kapu
makett készítése vegyes technikával 

m á r c i u s

13. Tükrözés
tanulmányrajzok készítése a makettekről, 
tükrök alkalmazásával

14. Ellentétek (sötét-világos, rossz-Jó stb.), 
a makett segítségével tér ábrázolása 
festéssel, a színek kifejezőereje

á p r i l i s

15. Világmodell készítése - papírplasztika 
(különböző szintek, spirálok, lépcsők stb.)

m á j u s

16. A nagy utazás - szerepválasztás 
(mindenki 2-2 szerepet választ:
1. Utazó, 2. A világ része,
pl.: útonálló, segítő, boszorkány, 
válaszút, fa); forgatókönyv készítése 
népmeséi és mitológiai motívumok, 
szerkezetek felhasználásával; kellékek. 
Jelmezek, hátterek elkészítése; az 
utazások eljátszása (videofelvétel).
A kaland helyszíne lehet egy budai 
erdő és tisztása is
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A B O S Z O R K Á N Y O K  VARÁZSLATA  

MESE - FILM 

Á LLA TV ILÁ G  

G Y IK -O K  ÉS EG YÉB  ÁLLATFA JTÁ K  

N Ö V ÉN YO R SZ Á G  

TESTR ÉSZEK  

MESÉK

ÖT F O G L A L K O Z Á S  

SZÍNVÁR  

LAKATLAN  SZ IG ET  

T Ü K Ö R O R SZ Á G  

V Á N D O R L Á S O K  KÖN YVE  

VÁN D O RÚT  

B EN N SZÜLÖ TT TÖ RZS  

EG Y  NAP - EGY ÉV

EGY SZEBB, DE MINDENKÉPPEN
ÚJ V ILÁ G

„UTAZÁSI IRO DA” 

Á TJÁRÖ  KÉT V ILÁ G  K Ö Z Ö T T  

V Á R O S-K A P U -LA B IR IN TU S  

A K Á O S Z T Ö L  AZ EMBERIG  

A PÉZSEMPATEK UTASAI

£1
M e s é k h e z ,

t ö r t é n e t e k h e z
k a p c s o l ó d ó

f e l a d a t o k



Torma Edit: Boszorkányok varázslata

A  b o s z o r k á n y o k  v a r á z s l a t a

Egyszemű Boszorkányt és Lábnélküli Bo
szorkányt nem engedte be a bálba Bögrés 
Kapuőr, mert nem volt meghívójuk. Mérgük
ben a boszorkányok az egész királyi várat 
befonták cérnával: Háromszemű Darázs, Ma
dártolvaj, Rossztanuló és a többi meghívott 
vendég mozdulni sem tud.

Eddig van kész a mese. A szereplőket 2. 
osztályos gyerekek készítették agyagból a 
Nemzeti Galéria néhány szobráról, majd be
festették, elnevezték a figurákat, és mesét 
írtak róluk. A történetről diasorozat készül.

Miután megnéztük az eddig elkészült diá
kat, a gyerekeknek ki kellene találniuk, hogy 
Óriáskatona, a messziről jött hős hogyan 
szabadítja meg a varázslattól Cérnakirály pa
lotáját. Szokás szerint először Dávidnak jut 
eszébe valami:



Torma Edit: Boszorkányok varázslata

Varázsollóval elvágja a cérnáti A boszor
kányoktól megtudja, hogy a varázsolló az 
erdőben van elrejtve, egy ládában.

A boszorkányok csak úgy, maguktól el
árulják, hogy hol van a varázsolló?

Három kívánságukat kell teljesítenie Óri
áskatonának, akkor árulják el.

Mi legyen a három kívánság?
A boszorkány azt akarja, hogy valakit öljön 

meg, de nem teszi meg.
De akkor nem oldja fel a varázslatot sémi
Anna, aki Lábnélküli Boszorkány készítője 

és gazdája, talán nem is akarja, hogy a va
rázslat megszűnjön? De már új ötlete van:

Kívánja azt, hogy keresse meg a nagy
mamája szemüvegét! A boszorkány nagyma
mája elvesztette a szemüvegét, az unokáját 
bízta meg, hogy megkeresse, de ő sem ta
lálta. - Nagyon jól Megvan az első kívánság. 
(Ne egyszerre mondják meg a boszorkányok 
a három kívánságot, csak ha az egyiket tel
jesítette, azután a másikat.)

A másik boszorkánynak az óráját kell meg
keresni, elvesztette az erdőben.

És egy kulcsot, a láda kulcsáti
A boszorkányoknak nem kell a varázsolló 

ládája. A lakáskulcsát vesztette el, most 
nem tud bemenni a házba.

Hogyhogy más nem találta meg eddig 
ezeket?

Egyedül Óriáskatona tudja megtalálni, ezért 
is lesz ő a király.

Meg is kell koronáznii Kellene egy püspök.

Majd Fejetlen Óriás megkoronázza, ő úgy 
tartja a kezét.

Bálint műve. Fejetlen Óriás a „Kardját néző 
huszár” nyomán készült, ezért nyújtja előre 
a kezeit. A feje valahogyan lemaradt.

A papírdíszletek beborítják az asztalt: a
komor királyi vár, a csodás bálterem, az er
dő, a boszorkányok kétlakásos háza, a csí
kos darázsház a mezőn.

A mese kialakult, a még hiányzó kellékeket 
szemüveg, korona stb. - esy-egy je

lentkező gyorsan megcsinálja. Anna és Bori 
beállítja a boszorkányokat, a többiek pedig 
egymás után a keresgéléseket az erdőben. 
A jeleneteket lefényképezem.

Végül Óriáskatona megtalálja a piros ládát, 
benne a tarka ollót, Nóra alkotását. A va
rázslat megtört, a szereplők kiszabadulnak, 
örömujjongva megkoronázzák Óriáskatonát.

A boszorkányok is örüinek?
Persze, hiszen megvan a szemüvegük, az 

órájuk és a kulcsuk.



Seres Edina, Torma Edit: Mese-Fiim

M E S E - F I L M
Tanárok: Seres Edina, Torma Edit 

A m o zsá s  és a hang k e le tk e zé s e

o k t ó b e r

Mese: Tündérszép Ilona és Árgyélus egy- 
egy figuráját rajzolják.

Mese: A halkisasszony. Helyszíneit lefesteni; 
festés temperával.

Mese: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack. Hangutánzás, majd a zenék lerajzolá
sa, eljátszása.

Az elkészített helyszínekkel, figurákkal el- 
játsszuk az egyik mesét: némafilm, hangeffek
tusokkal. Videofelvétel.

n o v e m b e r

Mese: A papucsszaggató királykisasszonyok. 
Erdő ragasztása papírból. Hogyan kell ra
gasztani?

Az erdőből ezüsterdő lesz: ezüsttempera, 
ezüstfilc. Ezüsterdő hangja: triangulum, cintá
nyér, xilofon.

Mese: Az aranypálca. Tündér készítése nej
lonzacskóból, krepp-papírból.

Mese: A Nap fája. Tenger és ég rajzolása 
pasztellkrétával (esetleg zenélünk is hozzá).

d e c e m b e r

Mese: Aranyszóló pintyőke. „Repülő" madár 
készítése: először a testét lerajzolni, kifeste
ni, kivágni.

A madár háta, szárnya színes papírból. Ma
dárhangok.

Karácsonyi játék és fadíszités.

j a n u á r

Mese-kollázs ismert hal-történetekből: Jónás 
és a cet, Az aranyhal, A gőgös lepényhal. 
Csukakirály, sellő, polip stb. Különféle halak 
rajzolása.

Mese „írása" a halakkal, madarakkal és tün
dérekkel. Szereposztás.

A hiányzó néhány szereplő és helyszín el
készítése.

Videofilm felvétele: egyszerű szövegek, sok 
mozgás, zene.



Seres Edina, Torma Edit: Mese-Film

f e b r u á r

Mese: Minotaurusz a labirintusban. Asyas- 
barlans készítése a sárkánynak; a külön bar- 
lansokat összeépítjük esy nassyá.

Nyílt nap: sárkányálarcok készítése a szü
lőkkel, a gyerekek összefogódzva sokfejű 
sárkánnyá válnak. Árnyjáték a szörnnyel.

Kis sárkányszobrok készítése papírmasszá
ból.

A sárkányok és a barlang kifestése. Trükk
felvételek a kis és nagy sárkányokkal és a 
barlanggal: átváltoznak, eltűnnek.

m á r c i u s

A Feketeország c. mese: ezt fogjuk elját
szani. Rongybáb készítése kis csoportokban.

A rongybábok befejezése.
Marionett-bábok készítése dekorkartonból: 

felrajzolni, kivágni.
Hátoldal rajzolása, összeállítás: Milton-ka-

poccsal, cérnával.

á p r i l i s

A még hiányzó szereplők: kézbábok zacs
kóból, színes papírból.

Palota dobozokból: szobái, tornyai külön
készülnek.

A dobozpalota összeállítása, kifestése.
Szabadtéri akció a „sokfejű sárkánnyal”, 

m á j u s

Zene, szöveg próbái a nagy mesefilmhez. 
Felhasználjuk régi díszleteinket is: tenger, ég, 
ezüsterdő, barlang.

Videofelvétel. Aki nem szerepel, az a ze
nét szolgáltatja.

A felvétel folytatása.
Év végi nyílt nap: bemutatjuk filmjeinket.



Szabics Ásnes, Turcsányi Mária: Állatvilás

Á l  I a t v  í I á  3
Tanárok: Szabics Ásnes, Turcsányi Mária

Á l l a t o k  é s  k ö r n y e z e t ü k

T e r m é s z e t e s  k ö r n y e z e t ü k b e n  é l ő  
á l l a t o k  m e g j e l e n í t é s e

A tenger, a levegő, az erdő és a sivatag 
világának megjelenítése (papírmakett-készítés) 

Állatok készítése, amelyekkel benépesíthet
jük a négy helyszínt (síkbábkészítés)

Diák rajzolása (alkoholos filccel) a külön
böző helyszínekhez, amelyeket rávetíthetünk 
a makettekre

Milyen módon rejtőzködnek el a különbö
ző állatok saját környezetükben? (festés) 

Mesebeli és valóságos állatok 
Formai kapcsolatok keresése az ősállatok 

és a ma is élő állatok között 
Milyen ősállatokból alakultak ki a mai álla

tok, és milyenek voltak a különböző korok
ban?

Milyen valódi állatok ihlették a mesebeli 
szörnyeket, mesebeli figurákat?

Nem létező állatok kitalálása (montázs ké
szítése)

Kitalált állatok agyagból való megmintázása 
Nagyméretű állatszobrok készítése géz

gipszből (ezeket ki is lehet festeni) 
Árnyékok kiegészítése, átfestése, úgy, hogy 

állatok, mesebeli szörnyek szülessenek 
belőlük

E m b e r e k ,  á l l a t o k  é s  n ö v é n y e k

Emberi tulajdonságokkal felruházott állatok 
ábrázolása (La Fontaine-mesék alapján)

Szomorú", „vidám", „gonosz" és „barátsá
gos” fák és virágok festése (emberi 
tulajdonságok színekkel, formákkal való kife
jezése)

Állatmaszkok készítése (farsangi álarcok)
Egyforma, papírból hajtogatott állatok el

lentétes hangulat szerinti kifestése (origami)
Emberi tulajdonságokat kifejező állatmasz

kok és jelmezek készítése

A i s z ó p o s z :  „ A  g y á v a  d e n e v é r "
c í m ű  m e s é j é n e k  f e l d o l g o z á s a

A szereplők (állatok) elkészítése papírból 
(síkbáb)

A helyszín (a dzsungel) térbeli megmaket- 
tezése

Éjszakai és nappali hátterek készítése az 
egyes helyszínekhez

A „dzsungel zenéjének" kazettára való 
rögzítése (Különféle állathangok utánzása)

A mese eljátszása (bábelőadás)



Szarvas Ildikó: Gyíkok és esyéb állatfajták

„ G y í k o k  é s  e g y é b  
á l l a t f a j t á k ”

Tanárok: Szarvas Ildikó, Turcsányi Mária

A foslalkozások elsősorban állatmesékhez 
kötődnek. Például az Iciri-piciri mese kap
csán természetes anyasokból alakítjuk ki a 
történet szereplőit: sütőtök, kóró, fapálcák
felhasználásával.

Mivel a syerekek ebben a korban més na- 
Syon szeretnek „tapogatni", az agyagozás 
mellett szerepel a programban a tésztaem
berkék készítése is.

Képek kialakításánál kavicsokat, tollakat, 
ágakat, homokot használunk. Ezekhez kap
csoljuk a létező és az elképzelt állatok 
lenyomatait.

A lenyomat-játékokat mimikri-játékok követik. 
Ezeket nemcsak festményen és rajzban fogal
mazzák meg, hanem kialakítunk egy környe
zetet, amelyhez a gyerekek álcázó maszkokat 
és ruhákat készítenek maguknak.

A nappali és az éjszakai állatok világát is 
megjelenítjük: készítünk egy benépesített

napfényes erdőt sok színes élőlénnyel és 
egy csöndes, ezüstös, alvó erdőt.

A gyerekekkel együtt kiválasztunk kedvenc 
állatokat és közösen kitalálunk egy állatme
sét. A kiválasztott állatkák kis mozgó bábok
ként jelennek meg egy, a gyerekek által ké
szített nagy dobozerdő-színházban.

Az erdő-színház elkészítésénél is szerepet 
játszhat a színes mozaik készítése, az apró 
kavicsok megfestése és összeillesztése.

Nemcsak a színes erdő, hanem a színes ví
ziélet is a foglalkozások középpontjába ke
rül. Itt nyílik majd alkalom a vízizenére hul
lámzó vízitáncok lejtésére, illetve vízi-festmé
nyek készítésére.

Érdemes minél több „száraz", bundás, tol
las, tüskés és minél több „nedves", csúszós, 
pikkelyes állatkát megismerni és kitalálni a 
gyerekekkel együtt, no meg a bőrükbe bújni 
egy kicsit.



Szabics Ágnes: Növényország

N ö v é n y o r s z á g
Tanárok: Szabics Ágnes, Turcsányi Mária

Igazi növények „termesztése" - növekedé
sük megfigyelése és ábrázolása 

Búzamagok elültetése egy konkrét ábra 
alapján, amelyből egy térbeli ábra alakul ki 
a növény fejlődése során 

Másfajta növények elültetése egy előre ki
talált kompozíció szerint 

Minden „képecskéhez" díszes agyagedényt 
mintáznak a gyerekek

Képek és szobrok készítése különböző 
természeti formákból 

Talált kavicsok és kövek átfestése - 
varázskövek készítése

Dombormű készítése természeti formák 
agyagba való nyomkodásával 

Befestett csigák, kagylók, termések, faágak 
lenyomtatása

Milyen növény születhet egy maroknyi 
nagyságú agyagmagból? - Minden gyermek 
elképzeli saját növénykéjét, és kialakítja az 
„agyagmagból”

Egy színes babszem megfestése hatalmas 
méretben

Milyen virágok fejlődhetnek ki különféle 
magvakból? - Mesebeli növények festése, 
rajzolása

Növényország modelljének elkészítése

Milyen növények élhetnek Növényország
ban, ahonnan az összes állat elmenekült?

Gyümölcsmanók, gombatörpék, tündérvirá
gok, faóriások, sárkányindák és egyéb furcsa 
növénylények készítése agyagból

A nagyméretű, kerek Növényország elké
szítése (papírmakett)



Szabics Ásnes: Növényorszás

Növényországot sok veszély fenyegeti. 
Legelső veszélyes támadásként a kecske 
akarja elpusztítani az ártatlan lila és fehér 
káposztákat, valamint a sárgarépákat. De ők 
könnyedén túljárnak a veszedelmes kecske 
eszén: egérré, kígyóvá, krokodillá változnak 
a gyerekek segítségével, akik átfestik a ká
posztaleveleket, színes papírokat ragasztanak 
a sárgarépákra, úgy, hogy valóságos kis ál
latkákká alakuljanak át. Miután a kecske szé
gyenszemre elkullog, a zsiráf próbál szeren
csét Növényországban. De ezúttal sem sike
rül túljárni a növénylények - Jelen esetben 
a levelek - eszén, mivel sikerül nekik idő
ben lepkékké, sáskákká változniuk. A madár
veszély közeledtével a különféle magvaknak 
kell elrejtőzniük. A gyerekek képeket alakíta
nak ki az agyagba nyomkodott lencsékből, 
napraforgómagokból, kukoricaszemekből. Mi
után a madarak csalódottan hazarepülnek, a 
sün próbálkozik almákat szerezni Növényor
szágból. De természetesen ők is túljárnak a 
naiv sün eszén: kövér manókká változnak.
Ezután a mogyorók, diók alakulnak át külön
féle rovarokká, bogarakká és teknőssé, hogy 
a mókus ne találjon rájuk. A kukacok táma
dásánál a gyökerek változnak ijesztő ször
nyekké.

Mindezek után az állatok még mindig nem 
hagynak fel Növényország meghódításával. 
Úgy gondolják, hogy ha elküldik az óriásher
nyót, akkor biztosan sikerrel Járnak, mert el
lene már semmilyen csellel nem tudnak vé
dekezni a növények. De az állatoknak ez a 
terve is meghiúsul. A szúrós kaktuszok, bo

gáncsok, kórók úgy megijesztik az óriásher
nyót, hogy elbújik a közeli erdő legmélyén 
és bebábozódik. Telnek-múlnak a napok, és 
egy szép reggelen a csúnya óriáshernyóból 
gyönyörű pillangó lesz, akit a növények már 
szívesen maguk közé fogadnak. A hernyót 
papírmasé gömbökből fűzzük össze, amelyet 
temperával befestünk. Erre a hosszú testre 
rögzítjük a pillangó szárnyait. Drótvázat bo
rítunk be különböző nagyságú színes papí
rokkal. Év végén a gyerekek maguk is átvál
toznak növénylényekké, egyszerűbb, papír
ból elkészített Jelmez segítségével.

Minden esemény kapcsán zöldségeket, 
gyümölcsöket és egyéb növényeket „vará
zsolnak el", alakítanak át állatokká, tár
gyakká a gyerekek
Év végén elkészítik az óriáskukacot (pa
pírmasé technikával), majd miután kifestik, 
pillangóvá változtatják. Nagy, színes szár
nyakat szerelnek a testére színes papírral 
borított drótvázból
Majd minden gyermek Növényország la
kosa lesz: növényjelmezeket és növény
álarcokat készítünk



Szabics Asnes: Testrészek

T e s t r é s z e k
Tanárok: Szabics Ásnes, László Bandy

A prosram alapja és kiindulási pontja az 
emberi test. Közösen fedezzük fel, mit tu
dunk testünkkel és „testünkből” készíteni. 
Legkönnyebben testünket tudjuk formálni, a- 
lakítani, és e mozdulatokat vizuálisan is áb
rázolhatjuk. Körülrajzolhatjuk testünk árnyéka
it, befestett testrészeink nyomait papíron, 
textilen rögzíthetjük, valamint animációs fil
met is készíthetünk kezünk, lábunk „fősze
replésével".

Megkíséreljük testünket mesebeli lényekké, 
állatokká, növényekké, sőt még tárgyakká is 
átváltoztatni. Ezekből az átalakult formákból 
készítünk képeket, szobrokat és egyéb alko
tásokat.

Három különös várost alapítunk: a kezekét, 
a lábakét és a fejekét. Elképzeljük, hogy mi
lyen lények, növények, épületek találhatók 
az egyes városokban. A város tökéletes 
megépítése után a városlakók egymás társa
ságát keresik és kommunikálni kezdenek. 
Minden város saját jelrendszert dolgoz ki, s 
ennek segítségével leveleket, üzeneteket 
fény-képeket küldözgetnek egymásnak. Saját 
újságot nyomtatnak, jelvényt és zászlót ter
veznek, valamint filmet készítenek a „város 
életéről” . A megszervezett találkozókon fur
csa testbeszéddel társalognak egymással a 
három városban élő lények. A várva várt ta
lálkozó után a fej-, kéz- és láb-lények ösz- 
szekeverednek, összeolvadnak egymással és 
különös „kéz-láb”, „kéz-fej” és „láb-fej” figu
rák keletkeznek.

Év végén bábelőadást rendezünk, amelyre 
a szülőket is meghívjuk. A saját magunk által 
megírt színdarabot kizárólag fejek, kezek, lá
bak mutatják be hozzájuk illő, különös 
díszletek között.



T a n m e n e t

Szabics Ágnes: Testrészek

o k t ó b e r

A test és a testrészekkel való ismerkedés. 
Mi mindent tudunk testünkkel(ből) csinálni 
Nyomok, árnyak röszítése (papíron, agyas
ban, homokban...)
Testek, fejek, kezek, lábak árnyjátéka (és 
ezek mesörökítése)

n o v e m b e r

Képek készítése kezek, lábak, testek kör- 
berajzolásával
Árnyékok mesfestése, amelyek szörnyekké, 
sárkányokká, pókokká, polipokká alakulnak 
Tárgyak képének „megformálása" testünk 
és kezünk segítségével

d e c e m b e r

A három város megépítése 
A városlakók kitalálása és elkészítése 
Épületek tervezése, melyek kielégítik a 
lakók furcsa igényeit 
Tárgyak, bútorok készítése 

j a n u á r

A város jelképének kitalálása - zászló, 
címer, jelvény készítése 
A jelbeszéd és az írásjelek kitalálása 
Film- és újságkészítés

f e b r u á r

A három város lakói megpróbálják felven
ni egymással a kapcsolatot. Leveleket, 
képeket (fényképeket) küldenek egymásnak 
Testrészekről készült xeroxok kiegészítése 
A városlakók egymás nyomai után kutatnak 
(nyomhagyás - nyomolvasás)

m á r c i u s

A különös találkozások megörökítése 
„Beszélgetés" jelek és képek segítségével 
A „kéz-láb", „kéz-fej” és „láb-fej" figurák
kitalálása (agyagszobrok készítése)

á p r i l i s

Minden város egy-egy rá jellemző
történetet talál ki és mesél el „képregény
ben"; majd animációs filmet készítenek 
belőle - Először csak a saját testrészek 
segítségével, majd agyag-, illetve 
síkbábokkal

m á j u s

A történetek átdolgozása árnyjátékká és
bábelőadássá
Bábok és díszletek készítése 
A történetek előadása kezekkel, lábakkal,
fejekkel (kevés kellék felhasználásával)
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M e s é k
Tanárok: Szarvas Ildikó, Hesedűs Miklós

H á r o m  ö s s z e f ü g g ő  
f o g l a l k o z á s

I. Mese: Öles szárú fokhagyma és 
csésze  nagyságú bors

(2 óra, technika: gipszpólya, tempera)

Mindegyik gyerek a mese meghallgatása 
után elképzelt magának egy alakot. Olyat, a- 
mely szerencsehozó jó pajtás. A gyermekek 
többsége állatalakot mintázott meg. Az alak 
váza papírgombócból volt, erre kerültek a 
gipszes gézcsíkok. Felhasználtak apró faága
kat, bogyót és kenderkócot is. A gipszes 
géz gyors megmerevedése után közvetlenül 
kifestették.

II. Mese: A Sárkánykirály palotája

1. rész
(2 óra, technika: agyag)

A feladat: egy történet kitalálása az előző 
foglalkozáson elkészített kis alakkal, állattal. 
Két agyaglap elkészítése után két alacsony 
domborművet kellett készíteniük a gyerekek
nek. Egy ellentétpáros létrehozása volt a cél: 
egy pozitív és egy negatív dombormű pár
huzamba állítása. Az egyik domborművet 
gipsznegatív készítésére használtuk. A gipsz
lapok négy sarkába szívószáldarabkákat szúr
tunk, hogy kötés után a lapokon négy lyuk 
képződjön. Amíg a gipszlapok kötöttek, to
vább dolgoztak a másik agyaglapon; külön
böző magvakkal díszítették (lencse, bab). 
Száradás után ezeket a domborműveket kié
gettük. (A mese a foglalkozás végén, takarí
tás után hangzott el.)
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III. Mese: A Sárkánykirály palotája

2. rész
(2 óra, technika: tempera)

A mesében szerepelnek különleses termek 
leírásai. Erre irányítottuk a gyerekek figyel
mét, majd egy kis beszélgetés után a fela
dat két kis fal összeállítása a már meglévő 
domborművekből. A kiégetett agyaglapokat 
közösen igazgattuk-rendezgettük el, megpró
bálva egy „esemény-fonalat" kialakítani a 
dombormű-ábrák között. Miután ez kialakult, 
a gyerekek kifestették a mélyített ábrájú 
gipszlapokat. Kifestés után ezeket is összeil
lesztettük. A lapokat apró szegekkel rögzí
tettük egy farostlemezre, amelynek kimaradó 
részeit a gyerekek szintén megfestették. (A 
dombormű-lapok mérete kb. 15x20 cm volt.)

IV. Bábel tornya

( 2 x 2  óra, technika: rajz, kollázs)

Beszélgettünk az építési módokról, épüle
tekről; otthonukról, szobájukról; többszintes 
épületekről; Bábel tornya történetéről.

Első órán: olyan rajzot kell készíteniük, a- 
mely egy ablakot ábrázol és ezen keresztül 
belátunk egy szobába, helyiségbe, terembe. 
Elkészültükkor ezeket a rajzokat (A4 méret) 
egy nagy papírfelületre felragasztottuk (a pa
pírméret: kb. 4,5 m x 1,8 m). Ekkor a fe
lület a gyermekek számára beláthatatlanná 
vált. így kezdetben mindenki a saját „ablak
nyílásának” készített keretet, ablakdíszeket, il
letve a közeli elemek közé kezdtek el külső 
lépcsőket, feljárókat, futónövényeket rajzolni.

Folytatás: a földre leterített rajzot az asz
tal tetejére állva megszemlélik és a csopor
tot több „szintre" osztottuk. Bejelöltük az a- 
lakuló épületen, tornyon az emeleteket, és a 
különböző emeleteken más-más gyerekcso
port dolgozott. Voltak, akik vállalták a hát
tér-ég létrehozását. Ekkor már színes papírok 
felragasztásával, különböző színes papírfor
mák illesztésével jött létre a végső forma.

Foglalkozás végén felrögzítettük a képet a 
falra és a gyerekek ekkor látták igazán (e- 
gészben) azt, amin 2x2 órán át dolgoztak.
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V-VI-VII. „Csillag-emberek" Mese: A tehén
pásztor és a szövőlány

( 3 x 2  óra, technika: rajz, kréta, 
keret - behálózás - pamutfonal)

A történet arról szól, hogy egy szerelmes
pár úgy éri el a boldogságot, hogy csilla
gokká változik a magas égbolton.

(Az előző foglalkozás „toronyépítésével" is 
a csillagok felé nyújtózkodtak a gyerekek, így 
ezzel a mesével már hopp! fenn is voltunk 
a csillagok között.)

Ki más is lenne a csillag-ember, mint: ők 
maguk? Egy nagy kiterített papírra lerajzolták 
egymás egészalakos körvonalát és mindegyik 
gyerek saját alakjának a körvonalát „töltötte 
ki". Kl-ki elképzelése szerint: hogyan nézne 
ki, ha átváltozna csillag-emberré? Mikor a 
rajzok elkészültek, az alakokat szikével kör
bevágtuk, és a másik oldalát a gyerekek 
többsége alufóliával beborította, de volt, aki 
a másik oldalát is megrajzolta és csak a 
szélét vonta be fóliával.

A képletes eget is el kellett készíteni. így 
egy kb. 3 x 2,5 méteres (vakráma) fakeretet
felhelyeztünk székekre és a csoport elkezdte 
szőni, mint a kis pókok. Csúsztak-másztak a 
fakeret alatt, adogatták egymásnak a gombo
lyagokat, volt aki a szélén segédkezett, volt 
aki felülről segített a fekvőknek. A pamutfo
nalakat a kezdéskor kiválogatták és többnyire 
kék árnyalatok, fehér és piros szín mellett 
döntöttek. Két óra elteltével a kereten sűrű 
háló feszült. A keretet alufóliával bevonták.
(Erre szándékoztuk a csillagember-alakokat 
felfüggeszteni; de mivel a csoport elég nagy

volt, hogy mindegyik alak elférjen, csak telje
sen függőlegesen tudtuk volna ezt a füg- 
gesztést megoldani. így hatásában egészen 
mást sugallt volna, mint könnyen libbenő ala
kokat. Ezek súlyosan függtek volna. így egy 
harmadik foglalkozást is e témának szántunk.)

Kisméretű (arasznyi) csillagképmotívumokat, 
csillag-embereket és csillagokat rajzoltak és 
vágtak ki. Ezeket színes fonalra fűztük és a 
terem főié már felfüggesztett megszőtt fake
retre rögzítettük. így alakult ki a csillagos 
égbolt, melyet ők varázsoltak elő.
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Vili. Óriáskígyó. Mese: (indián mese) A 
Kígyókirály és az Éjszaka egyezsége

(2 óra, technika: festés, tempera)

IX. Óriás-tekergő
(2 óra, technika: papír, tempera)

Beszélgettünk arról, hogy egyes kultúrákban 
él az a szokás, hogy az épület (szentélynél, 
de lakóháznál Is) alapkövét egy rituálé, szer
tartás keretében úgymond a Világkígyó fejére 
helyezik el képletesen. így az elkészülő épü
let védve lesz a föld alatti hatalmaktól. A 
gyerekek képzeletét ez egészen megragadta; 
rögtön hozzáfűzték az elhangzottakhoz saját 
hirtelen támadt gondolataikat. Nekiláttunk egy 
Óriás-tekergő készítéséhez. Az „alaprajz" vé
gül két csigavonal találkozásából alakult ki.

A gyerekek közösen láttak neki a forma 
színbeli megformálásához. Kialakult egyfajta 
verseny, ki tud több mintázatot kitalálni a kí
gyóra? Miután mindkét oldalát megfestették, 
a formát kivágtuk és egy erős zsineggel a 
magasban fellebegtettük.

A gyerekeket megragadta ez a téma és az 
ő ösztönzésükre jött létre egy következő 
foglalkozás:

A nagy Óriás-tekergőt a gyerekek kinevez
ték (egyesek Kígyó-mamának, egyesek Kígyó
királynak) „Nemző-világrahozónak", így min
denképpen fontosnak tartották a kis kígyók 
elkészítését is. Többnyire a csigavonal és a 
hullámvonal ötvözéséből hozták létre a for
mákat.

Többségük temperával dolgozott, de volt, 
aki zsírkrétával hozott létre apró vonalháló
kat a nagy formán belül.

X-XI. Poszeidón és Athéné
( 2 x 2  óra, technika: papírmasé és gipszpólya)

Poszeidón egy fehér lovat ajándékozott 
Erekteusz városának, Athéné egy magvat, a- 
melyből egy gyümölcstermő fa szökkent szár
ba. Mivel az első a háborúságot, az utóbbi 
a békét jelentette az embereknek, a város 
Athénét választotta védelmezőjéül.

A gyerekekkel egy Athéné szobrot készítet
tünk. Nagy papírzsákokat gyűrtünk össze váz
nak, erre alakították ki kúpszerűen a szoknya
formát, majd erre alakult rá egy hengerforma, 
mint test. Hogy a gyerekek folyamatosan min
dannyian dolgozhassanak, két-három gyerek na
gyobb papírcsíkokat tépett, két gyerek és egy 
tanár széles ecsettel tapétaragasztót kent a 
papírcsíkokra; a többiek a ragasztós papírokból 
alakították ki az emberalak-formát. Ezt a félkész 
alakzatot egy hétig száradni hagytuk.
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XII. Vízözön -  a görög mitológiából
(2 óra, technika: asyasozás)

Következő alkalommal gipszes gézzel von
ták be a papírmasé-alakot és elkészítették a 
fejet, karokat és egyéb részleteket (pl. szok
nyaráncok). Az alakot temperával megfestet
ték.

Kifestéskor felmerült a gyerekek részéről, 
hogy talán arany-bronz festékkel kellene a 
szobrot kifesteni. Megbeszéltük, hogy miért 
gondolják így. Kiderült, hogy ebben látják 
azt a módot, hogy kiemeljék a mindennapi 
keretből. Végül sikerült őket meggyőzni, 
hogy ha gazdagon díszítik, a létrehozott mű 
nem lesz mindennapi. Három kisfiú vonakod
va, de közölte, hogy ők szeretnék a nőalak 
melleit fedetlenül megfesteni, mert hiszen, 
ha istenNÖ, akkor a termékenység istene is. 
Boldogok voltak, amikor megengedtük: rózsa
szín és bronz festékfoltokkal oldották meg a 
problémát. Az alak kb. 165 cm magasra si
került.

A görög mitológiában a vízözön utáni em
beriség kövekből éled újjá, kövekből, melye
ket egy túlélő emberpár dob maga mögé, 
ahogy mennek lefelé a hegyről.

Kő és ember. A gyerekek megpróbálták ezt 
elképzelni. Ennek kapcsán megpróbáltuk ve
lük azt a feladatot megoldatni, hogy egy 
kocka-formát ötvözzenek az emberalak-formá- 
val. Többen valósították meg a kockából ép
pen kibújó alakot, ami a legnehezebb válto
zat volt. Többségük viszont a két egész for
ma valamilyen viszonyát hozta létre: volt, aki 
a kocka tetejére ültette az embert, volt, aki 
kivájta a kockát és a belsejébe helyezte az 
embert, volt, aki a kockának csinált fejet és 
végtagokat.

XIII. Kicsi madárfészkek
(2 óra, technika: gipszes géz, 

kenderkóc, pamutfonal)

A gipszes gézből egy alacsony tálban készí
tettünk a gyerekekkel egy fészekformát, amit to
vább tudtunk variálni. Ezt kenderkóccal, pamut
szálakkal kibélelték. Megbeszéltük, milyen formájú 
madárfészkeket ismernek, illetve egy madaras 
könyvben meg is néztünk több változatot, és 
több madárfajt. Miután a fészkek elkészültek, a 
gyerekek a lakóikat is megformálták (gipszes géz 
felhasználásával). Madárfészek tojás nélkül termé
szetesen nem maradhatott! Az elkészült munká
kat fehéren hagytuk.
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XIV-XV. ór iás  madárfészek
( 2 x 2  óra, technika.- sipszpólya)

Első alkalommal az óriás madárfészek vázát 
készítettük el lécekből és faágakból, amelye
ket dróttal rögzítettünk. Mikor a váz elég e- 
rős volt, a gyerekek gipszes gézzel és ken- 
derkóccal alakították ki a fészek formáját.

Második alkalommal készültek el a díszes 
tojások és a madár. Mindegyik egy össze
gyűrt papírgombócra lett gipszes gézből ki
alakítva. A fészek fehér maradt, a tojásokat 
és a madarat kifestették. A nagy gipszmadár
nak apró papírmadarakat készítettek társak
nak. Ezeket a fészek szélére helyezték el.

XVI-XVII. Kuckó
( 2 x 2  óra, technika:

1. kötetlen, 2. festés, rajzolás)

Az első foglalkozáson kettes-hármas cso
portokban kuckókat építettek maguknak. Fel
használhattak széket, asztalt, nagy vászon
darabokat, seprűt, papírlapokat, dobozokat 
stb. Fergeteges Játék alakult ki. Volt, aki 
rögtön a háza kifestéséhez fogott, volt, aki 
vendégségbe ment, voltak, akik teáztak a 
kuckó teraszán, voltak, akik seprűháborút 
rendeztek egy rendezetlen telekhatárproblé
ma miatt.

Következő alkalommal felidéztük az építés 
menetét, a vendégeskedések részleteit, az 
apró torzsalkodásokat, és arra kértem a gye
rekeket, rajzolják le azokat a részleteket, a- 
melyek fontosak számukra. így dokumentál
tunk egy közösen megélt eseményt, elkészí
tettünk egy „közös naplót” .
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Ö t  f o g l a  I k o z á s
Tanárok: Szarvas Ildikó, Sinkó István

I. Téma:. Az Óriás
(2 óra, technika: festés, nagyméretű papírra)

IMII . Téma: A zászló
( 2 x 2  óra, technika: anyagfolt-kollázs)

Esy óriást akarunk létrehozni, méspedig 
ÚSY/ hogy elemekből rakjuk össze. Először 
eldöntjük, hogy ki mit vállal a feladatból, így 
hamar feláll a kis csapat. Van aki egyedül 
dolgozik, mások társulnak. így külön készül
nek az óriás fülek, szemek, karok, lábak, ke
zek, külön az óriás kalap és csizmák. Munka 
közben lázasan járnak fel-aiá a gyerekek, 
hogy egymáshoz viszonyítsák a készülő rész
leteket. Mikor készen állnak a megfestett da
rabok, mókás összerakó kezdődik, amit a 
gyerekek nagy élvezettel variálnak.

Első foglalkozáson mindenki egy saját cí
mert és zászlót tervez. A formai ismertetés 
után (címereket, zászlókat nézegetünk és be
szélünk róluk) mindenki szabadon, megköté
sek nélkül vág neki a rajzolásnak.

Második foglalkozáson megnézük az előző 
alkalommal készített terveket, műveket és egy 
nagyméretű közös zászló megvalósításához 
fog a csoport. Színes anyagdarabkákból ala
kulnak ki a formák, amelyeket egy nagy for
mátumú vászonra varrunk, illetve ragasztunk



Szarvas Ildikó: Öt foslalkozás

IV. Téma: Átváltozás
(zászlóból sárkány,

2 óra, technika: kollázs / textilmontázs)

V. Téma: A Sárkány barlangja
(2 óra, technika; festés / „tér-berendezés”

Az előző foglalkozáson elkészített zászló
ból - Vicsor bébi varázslata folytán - hatal
mas libegő, táncoló Sárkány lett. Egy nagy 
kartondobozból alakítják ki a gyerekek a Sár
kány fejét. Nagy hangsúlyt helyeznek a szem, 
az orr és a száj kifejezésének megformálá
sára. Mindezeket színes papírok felragasztá
sával érik el. A doboz alsó felére két rudat 
rögzítünk, majd a hosszú zászlót is a do
bozhoz kapcsoljuk. Az így kialakult testhez 
a gyerekek egy lógó farkat és több lobogó 
pamutcsomót is illesztenek. Amikor a Sárkány 
elkészül, a gyereksereg sorba áll, alábújik és 
a Sárkány útnak indul. Kimegyünk a szabad 
térre és jót mókázunk a Vár körül. Ez nem 
csak a gyerekeknek jó szórakozás, de az ut
cán sétálgatóknak is.

A Sárkány-táncoltató móka után született 
meg az ötlet, hogy készítsünk otthont, amo
lyan barlangfélét Sárkányunknak. A Sárkányt 
egy dróthálóval kissé a magasba emeljük, 
majd hullámpapírból emelünk köréje barlan
got. A gyerekek egy csoportja a barlang kül
ső és belső díszítésével foglalkozik. Egyes 
barlangrészeket széles ecsettel „lemeszel
nek”, helyenként különböző sárkányjelenete
ket festenek a barlangfalra. Egyik gyerek kis
méretű festményt készített a Sárkánycsalád
ról, amit felakasztottak a Sárkánybarlang falá
ra. Többen öklömnyi köveket festettek meg 
szivárványosra, mint a barlang tartozékait. 
Foglalkozás közben felmerült az ötlet, hogy 
titkot rejtő dobozkákat készítsenek és rejtse
nek el a barlangban. Ebből szép számmal 
készítettek is, így a barlang alját színes kö
vek és titkos tárgyakat, kincseket rejtő színes 
dobozkák és csomagok borították el.



Turcsányi Mária: Színvár

S z  í n v á  r
Tanárok: Szabics Ásnes, Turcsányi Mária

Esyik évben az első osztályos csoportban 
foslalkozásunk fő ténnája a szín volt.

Az első néhány foslalkozáson a gyerekek 
egy kitalált város makettjét készítették el, 
papírból kivágva, befestve, a benne lévő 
embereket, állatokat, növényeket agyagból 
megmintázva és szintén befestve.

Ezután került sor a mese megbeszélésére. 
A mese a következő volt - ami, mint látni 
fogjuk. Jelentős változásokon ment át, míg az 
év végén eljátszottak.

„Volt egyszer egy szfnvár, melynek csudála
tos, élénk, vidám színei voltak. Benne lakott 
a király feleségével és hat lányával, akiket, 
mivel mindig kedves színük szerint öltözköd
tek és azonos színűre festett toronyszobá
ban laktak. Kéknek, Zöldnek, Sárgának, Piros
nak, Narancsnak, Lilának hívtak. Nagy boldog
ságban, vidámságban éltek a színes város 
színvárában, mígnem egy közeli erdőbe, egy 
sötét barlangba be nem költözött egy nagy 
fekete szörnyeteg. Ez a szörnyeteg utálta a 
színeket és rettenetesen bosszantotta őt a 
város és a királyi vár öröme, boldog élete. 
El akarta tüntetni őket a környezetéből. Gon
dolta, ha a lányokat elrabolja, az egész vá
ros gyászba borul és eltűnik örökre a vidám
ság. A színvár színei azonban védelmet Je
lentettek a királylányoknak. A szörnyeteg ezt 
megtudva, fondorlatos módon kicsalogatta 
sorra a királylányokat a biztonságot Jelentő 
palotából és miután a várat feketére festette.

ezzel megszüntetve a lányok védelmét, sorra 
elrabolta őket. Nagy szomorúságba esett az 
egész város, a király kihirdetett, hogy akik 
kiszabadítják a lányait a szörnyeteg kezéből, 
feleségül kapják őket. Meghallotta ezt hat ki
rályfitestvér és elindult a királykisasszonyok 
kiszabadítására. Az udvari bolond tanácsára 
színesre festették a várat, hogy így újra vé
delmet adjon a lányoknak, és elindulnak, 
hogy megkeressék a szörnyeteget az erdő
ben és megküzdjenek vele. Épp alvás köz
ben találták a szörnyet, akit befestettek kék
re, zöldre, sárgára, narancsszínre, pirosra és 
lilára. A felébredő szörny végignézve magán 
vidám lett és a királyfik kérésére hazaen
gedte a lányokat a városba. Hazatérve nagy 
volt az öröm, nagy lakodalmat csaptak, min
den királylány megtalálta a párját, a sokszínű 
Jókedvű szörnyet is meghívták a lakodalom

éba. A nagy mulatság után pedig mindenki 
boldogan élt a színes, vidám városban."

Először elkészítették a színvárat papírból 
és belehelyezték a városba. Megmintázták a 
mese szereplőit.

Ezután nagy munka következett, több fog
lalkozáson keresztül gyermeknagyságú várat 
építettek kartonból, kartondobozokból és 
befestették a három alapszínnel és a kiegé
szítő színekkel. Minden királylánynak készült 
egy nevével azonos színű torony. A színvár 
igazán pompásan sikerült, nagyon tetszett a 
gyerekeknek.



Turcsányi Máriái Színvár

A továbbiakban elosztották egymás között 
a szerepeket, a mese kissé át is alakult a 
szereposztás megváltozása miatt. Végül lett: 
király, királyné, Piros, Kék és Sárga királylány 
és egy kis Rózsaszín királykisasszony - külön 
kérésre. Rajtuk kívül volt az udvarban sza
kács, udvari bolond, udvarmester. A három 
királyfi a Zöld, a Lila és a Narancssárga ne
vet kapta.

Hátra volt még a szörnyeteg, ami az egyik 
fiú Javaslatára a „Hegyrontó-bontó" nevet 
kapta. Hozzáfogtak elkészíteni a Jelmezeket. 
Nagyméretű színes papírokból, krepppapírok
ból készültek a ruhák. A lányok hosszú ru
hákat, fejdíszt, fátyolt, legyezőt, ékszereket 
készítettek, mindet azonos színből. A király
fiak ruháit korona, pajzs, kard egészítette 
ki. Minden ruhadarabot gazdagon díszítettek 
a gyerekek festéssel és papírragasztással.

Hegyrontó-bontó egy nagy papírdobozból 
született, hét nyakán rettenetes fejek ültek, 
egyik-másik tüzet okádott. Sötét színűre fest
ve, hosszú pikkelyes farkával igazán félelme
tesre sikerült. Több foglalkozáson keresztül 
folyt a készülődés, míg elérkezett a színjáték 
előadásának ideje. Egy mesélő mondta a tör
ténetet, amelyet a szereplők nagy élvezettel 
Játszottak.

Módosult a történet, mert a gyerekek aka
rata szerint a sárkánnyal való nagy küzdelem
ben sorra levágták a sárkány minden egyes 
fejét - így nem volt rá módja, hogy színesre 
változva megjavuljon.

Ez azonban nem akadályozta a királyi csa
ládot és a megmentőket, hogy nagy vigassá
got csapjanak, összeházasodjon a három ki
rálylány a három királyfival a közben színessé 
vált színvár udvarán.

Az előzőleg elkészített asztali díszek, edé
nyek, gyertyatartók, különféle ennivalók 
(agyagból készítve, befestve) elborították a 
szépen megterített asztalt. A vidám társaság 
evett, ivott, mulatott és zeneszóra táncolt.

Videofelvételt készítettünk a Játékról, ame
lyet előbb a gyerekekkel, majd nyílt napon 
a szülőkkel együtt megnéztünk.

A Jelmezek a nagy mulatságot igen meg
sínylették, élőben nem tudtuk bemutatni a 
szülőknek az előadást, ezért papírbábokat 
készítettek a gyerekek és ilyen módon Ját
szották el a szülők előtt az év végi bemuta
tónkon.



Hesedüs Miklós, Seres Edina: Lakatlan sziset

L a k a t l a n  s z i g e t
Tanárok: Seres Edina, Hesedűs Miklós

Évnyitó

Beszélgetés (játékszabályok). Hajóút kép
zeletben - hajótörés - sziget (játék).

Térképek a szigetről (egyéni munka, rajz, 
színezés). Ház-építés (játék).

Közös térkép megfestése, egyes részek 
plasztikus kiképzése.

Zászlók (ön-embléma jelleggel). Rajz-i-festés.

Tárgyak, gyümölcsök készítése agyagból.

Tárgyak, gyümölcsök festése. Szín-dobo
zok készítése.

TV-díszletek: egész alakos figurák készítése.

TV-díszletek befejezése. Szigetlakó-öltöze- 
tek (jelmezek) készítése.

Madárfészkek - tojások készítése.

Madárfészkek - tojások befejezése. Fotók 
a kész munkákról.

Karácsonyozás. Hazavihető ajándékok gyár
tása.

Játék: szigetlakok a sátorban. Üzenet a 
palackban.

Repülő madarak (hullámpapír, festés).

A sziget távlati képe, égbolttal. Közös 
nagy festmény.

A sziget távlati képe, égbolttal - foly
tatás.

Agyag-gyakorlatok. Ellentétpárok: magas
mély, érdes-sima, egyszerű-bonyolult stb.

Búcsú a szigettől. Ön-képmás elhelyezése 
a nagy képen. Közös játék.

Zenére képek készítése. 1. Szitár-Fhegedű
2. Zongora (Mozart) 3. Carmina Burana.

Etűdök 1. Zörejek leképzése 2. Ritmusok
3. Fázis-rajzok (tojás).

Hurkapálcavázra épített agyagfigurák - 
diára örökítve.

Restaurátorműhelyek látogatása 2. Trópusi 
növények (papírhengerből).

Trópusi növények (folyt.) Szabadtéri játékok.

Húsvéti meglepetés (ferde lécről lógatva).

Gipszplakettek - állatnyomok.

Gipszplakettek folytatása (kifestés). Közös 
festmény (játék gyanánt).

Csomagolás - szobrok.

Frottázs - képek.

Totemoszlop - dobozok.

Totemoszlop - dobozokból.

Totemoszlop befejezése. (Utolsó foglalko
zás) Kiállításrendezés.



Hesedüs Miklós, Seres Edina: Lakatlan sziset

K i i n d u l ó  t é m á n k :

Elképzeljük, hogy egy lakatlan szigetre 
kerültünk. Megbeszéljük a legfontosabb 
teendőket: először is meg kell ismernünk a
helyet, ahova vetődtünk. Fölfedező utakra 
indulunk képzeletbeli ' szigetünkön és egy 
nagy, közös térképet készítünk róla. 
Végiggondoljuk, hogy az adottságok, 
lehetőségek alapján mi az, amire föltétlenül 
szükségünk van (használati tárgyak, eszközök, 
szerszámok) és megpróbáljuk ezeket 
elkészíteni az itt fellelhető anyagokból. A 
kutatóutakra felváltva kiküldött földerítők 
érdekes híreket hoznak a szigeten található 
különös növényekről, állatokról, terepadottsá
gokról (festés, rajz, plasztika). A információk 
alapján egyre színesebb, részletgazdagabb 
lesz a térkép is. Természetesen azért 
szeretnénk hazakerülni a minket fogva tartó 
szigetről, ezért palackba zárt üzeneteket 
dobunk a tengerbe. Zászlókat is készítünk, 
ezek jelzik, hogy a szigeten tartózkodunk.

Lassacskán idomulunk környezetünkhöz, 
bennszülöttek leszünk. Totemoszlopokat, 
fétiseket kezdünk faragni, bajtól-betegségtől
védő amuletteket készítünk magunknak. Nagy 
törzsi ünnepet ülünk, ehhez maszkok,
öltözékek szükségesek. Hajókkal egy másik 
törzs érkezik a szigetre, segítségükkel aztán 
mi is távozhatunk. (Bár az is lehet, hogy 
Mars-lakók mentenek meg minket a szigetről.)

Ez évi problematikánk módot ad a legvál
tozatosabb grafikai, festői, szobrászi stb. 
technikák Játékos formában történő megis
merésére. A Játék, a képzelt szerepbe való 
beleélés egész évben fontos része a
foglalkozásoknak. Sokat beszélgetünk az
emberről, a természetről, formákról, 
színekről. A legkülönfélébb anyagokat (papír, 
asyas, Sipsz, fa, bőr, textil, drót) használjuk 
fel munkánk során. Az elkészült munkákat 
közös beszélgetésen értékeljük.



Szabics Ágnes: Tükörország

T ü k ö r o r s z á g
Tanárok: Szabics Ágnes, Turcsányi Mária

E tanmenet olyan tükröződéssel, szimmet
riával kapcsolatos feladatokból áll, ame
lyeknek kiindulópontja egy mese, amely Tü
körországban Játszódik. Az ország lakói, akik 
jelen esetben nyolcéves gyerekek, izgalmas 
kalandokban vesznek részt...

T ü k ö r o r s z á g  k e l e t k e z é s e :

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét or
szágon is túl élt egy hiú óriás. Mást sem 
csinált reggeltől estig, csak magát nézegette 
féltve őrzött csodatükrében. De egy nap 
nagy tragédia történt. A csodatükör kicsú
szott az óriás kezéből és dirib-darabokra 
tört. Szegény hiú óriás nagyon elkeseredett, 
és bánatában hatalmas könnyeket hullatott, a- 
mi nem volt más, mint egy nagy záporeső. 
Az eső pedig pont arra az apró városkára 
hullott, amelyre a csodatükör ráesett. E vá
rosban nem volt egyéb, csak egy csodaszép 
kastély, hét picurka ház, meg egy gyönyörű
szép tó. A váratlan esemény igencsak meg
bolygatta a lakókat, mivel a tükörszilánkok 
szerteszét hullottak a város egész területén. 
És ahová a csodatükörből egy pici darabka 
került, ott minden megkettőződött...

Első feladatként megfestettük a hiú óriást, 
közösen, egy nagyméretű kartonpapírra. Majd 
mindenki elképzelte, hogy milyen arcot lát
hatott nap mint nap az óriás csodatükrében. 
A gyerekek elkészítették az általuk kitalált 
tükröt ezüstpapír és átlátszó, színes fólia 
felhasználásával. Sokféle szebbnél szebb 
díszes keretű tükör készült, természetesen 
az óriás arcképével.

A picurka országot, ahová a csodatükör rá
esett, kis, négyzet alakú tükrökre rajzolták rá 
a gyerekek. Elképzeltük a tragikus eseményt: 
a tükröket egyesével összetörtük, és az így 
keletkezett apró szilánkokat különös kis 
képekké komponáltuk.



Szabics Ásnes; Tükörország

Mesmintáztuk agyasból a tragédia követ
keztében létrejött embereket és állatokat; 
születtek szilánk formájú figurák, kétfejű, 
négylábú, háromszemű emberkék, és renge
teg, nagyon sok testrésszel rendelkező állat. 
Közösen, több foglalkozáson keresztül készí
tettünk gipszes gézből négy hatalmas „tükör- 
állatot”; egy kétfejű, sovány testalkatú kutyát, 
egy négylábú griffmadarat, egy nyolclábú 
krokodilt és egy feltűnően hosszú, nagyter
metű hangyászt. Elképzeltük, hogyan közle
kednek ezek a megduplázódott állatok; mi
lyen a járásuk, melyik irányba haladnak.

Megpróbáltuk ábrázolni - papírmetszet és 
egyéb nyomtatási eljárás segítségével - a 
megkettőződött világot. Készítettünk egy 
nagyméretű kaleidoszkópot és megfigyeltük, 
hogyan tükröződik benne a körülöttük lévő 
világ.

Eljátszottuk, hogyan mozognak a tükörem
berek, majd különös visszhangzenét „szerez
tünk" Tükörország számára.

Miután minden tükörlény megszületett, fel
építettük a csodaszép tükörpalotát; töménte
len mennyiségű alufólia felhasználásával em
ber léptékű tükörtermeket készítettünk. A 
GYIK-Műhelyben fellelhető bútorokat gondo
san beborítottuk a fóliával, és különböző 
nagyságú tükröket erősítettünk egymáshoz. A 
teremben lévő hatalmas tükör köré igazi tü
körépítményt varázsoltunk csillárokkal, tükör
padlóval és apró használati tárgyakkal ékesít
ve, a palota udvarát pedig egy varázslatos 
tükör-kút díszítette. Megpróbáltuk megfesteni, 
vajon milyen tükörképet látunk, ha lenézünk

a kút mélyére, s hogy mennyiben különbözik 
a palota tükreiben látható tükörképektől. Mi
után teljes pompájában elkészült Tüköror
szág, szép lassan mindannyian beköltöztünk. 
De ehhez szükségünk volt egy-két jelmezre, 
kalapra, lábbelire. Nagyon színes, szimmetri
kus mintájú papírruhákat készítettek a gyere
kek. Az egyéb kiegészítők gondos elkészíté
sére már nem maradt türelmük, ugyanis el
kezdődött a véget nem érő játék...

A hamis tükörképek - A megrázó esemény 
után nemcsak a csodatükör által születtek új 
emberek, állatok és növények, hanem létrejöt
tek hamis tükörlények is. Nekik nemcsak külse- 
lyük volt furcsább, hanem viselkedésük is.

A gyerekek egy része úgy döntött, hogy 
nem kíván a Tükörpalotában lakni, inkább az 
ellenség táborába, a hamis tükörlényekhez 
csatlakozik. Alufólián, fémlapon, fekete mű
anyaglapon tükröződő figurákat, formákat fes
tettünk le. Elkészítettük a hamis tükörlények 
lakóhelyét - sátrakat, barlangokat építettünk. 
Majd e „gonosz lények" félelmetes, sötét 
színű köpenyeket varrtak maguknak, és elké
szítették teljes fegyverzetüket is.

Tükörország valódi lakói hamar rájöttek erre 
a csalafintaságra, és elhatározták, hogy har
cot indítanak a hamis tükörlények ellen...



Szabics Ágnes: Tükörország

Az év végéis mind az igazi tükörlények, 
mind ellenségeik, a hamis tükörlények már 
csak a nagy küzdelemre készültek. Furcsább
nál furcsább tükörfegyvereket, páncélokat és 
pajzsokat készítettek. Majd miután már min
denki teljes készenlétben állt, kitűzték a pa
lotára a tükörzászlót és elkezdődött a harc...

Itt sajnos megszakad a történet, mert be
fejeződött a tanév. Megoldás azonban nem 
igazán született a békekötésre, ugyanis a 
gyerekek nem tudták eldönteni, hogy ki bir
tokolja a jövőben a gyönyörű tükörvárat...

A mesének azonban nincs vége, s ez le
hetőséget ad arra, hogy a következő évben 
folytatódjanak a tükröződéssel, megkettőző
déssel kapcsolatos vizuális feladatok. Ez a 
tematika inspiráló lehet térbeli építmények - 
egy hajó és egy híd - elkészítésére. A ket
tősség és a tükröződés mellett olyan filozó
fiai kérdéseket is felvet, mint a két különbö
ző világ közötti átkelés, átutazás témáját. 
(Foglalkozik a víz, a híd és a hajó jelentés
körével, szimbolikájával.) És a történet kap
csán ki lehet dolgozni egy speciális kom
munikációs rendszert, egy használható vizuá
lis nyelvet, melyen némán „beszélgethetnek” 
egymással a gyerekek.

ni. Olyanok voltak, mint a víz felületén tük
röződő emberi alakok, testük és ruhájuk 
szinte teljesen átlátszó, vízszerű volt. Tükör
ország lakói szerettek volna közelebbről 
megismerkedni velük, mivel nagyon kedves
nek, barátságosnak tűntek, de fogalmuk sem 
volt arról, hogy hol tartózkodnak, mit csinál
nak nappal. Egyik éjjel azonban az udvari 
tükörbolond rengeteg tükörszilánk segítségé
vel, nagy nehézségek árán a Tükörtóig kö
vette a csodaszép tündéreket. A tavon 
ugyan semmit sem látott, de a nagy csobo
gásból arra következtetett, hogy a tündérek 
egy láthatatlan csodahajón utaznak Tükörszi
getre. Tükörország lakói úgy határoztak, hogy 
ők is megkísérlik az átkelést, s a szigeten a 
tündérek felkutatására indulnak. A lakók egyik 
fele egy óriási tükörhajó készítésébe kez
dett, a másik pedig nekilátott egy híd épí
téséhez, amely a Tükörtó partjáról vezet a 
tó közepén található szigetre. Miután sikerült 
átkelniük a tó vizén, és megtalálták a tündé
reket, megpróbáltak szóba elegyedni velük. 
Ez egyáltalán nem volt könnyű feladat szá
mukra, a tükörtündérek ugyanis teljesen más 
nyelven beszéltek, mint a tükörlakók. Ki kel
lett találniuk egy közös, mindenki számára 
érthető, speciális nyelvet, hogy képesek le
gyenek társalogni egymással...

A nagy küzdelem után, mikor megbékéltek 
Tükörország lakói, újabb különös események
re lettek figyelmesek a palotában. Minden 
éjszaka, pontosan éjfélkor tükörtündérek je
lentek meg az épület termeiben, akiket csak 
a csodatükör szilánkjaiban lehetett észreven-



Szarvas Ild ikó: Vándorlások könyve

V á n d o r l á s o k  k ö n y v e
Tanárok: Szarvas Ildikó, Hegedűs Miklós

A csoport az elmúlt évben olyan progra
mot csinált végig, amelynek során egy saját 
maga által kialakított térből, mely otthonos, 
személyes környezet volt számára, elvándo
rolt egy ÚJ világba („a cédrustól az aranyal- 
mafáig”).

Ebben az évben egy több állomású kalan
dozást tervezünk, mely során találkozunk:
• a fény és árnyék szigetével (árnyékpro

filok, árnyékszínház)
• a gömbfaluval
• a tükörbarlanggal
• a vonalerdővel (Installációk)
• a szivárványvárossal (szivárványhíd, priz

majátékok)
• a zöld országgal (monokróm világ)
• egy labirintussal (tévelygések)
• a kapuk városával (kapuk - terek - 

felszabadultság)

Minden találkozás, minden élmény „emléké
re" a gyerekek készítenek egy „beszédes" 
lapot, amely lapokat év közben egy maguk 
készítette könyvbe kötnek. így minden kis
gyereknek marad egy „vándorlások könyve", 
amelyet év végén hazavihetnek.

Az árnyak szigetéről bekerül a könyvbe 
egy árnykép, a falugömbből marad egy ke
rek papírnyomat, a tükörbarlangból egy tük
rös-fénylő mozaikkép, a vonalerdő ágas-bo- 
gas kuszaságából pedig egy színes fonalkép.

Az utolsó stáció már év közben körvona
lazódik. Minden új térbe csak egy kapun 
keresztül tudunk bejutni, amelynek átlépésé
hez alkalmanként különböző próbák, játékok 
kapcsolódnak.

A sötétséget, a színnélküliséget felváltja a 
szivárványosság, a kusza vonalbozótot a 
rendezettség, a kerekség, ezek között az 
átmeneteket a szivárványhíd, a tükörkapu, a 
színes fonalátkelő stb. jelzik.



Szarvas Ildikó: Vándorút

V á n d o r ú t
Tanárok: Szarvas Ildikó, Hesedűs Miklós

I. A mag

M e s e :  M o m o t a r o ,  a z  ő s z i b a r a c k f i ú
(2 óra, technika: agyagozás - mintázás)

Az őszibarackfiú egy barack magjából pat
tan a világra. Ez nyújtotta azt az ötletet, 
hogy egy olyan kis szobrot mintázzanak a 
gyerekek, ami egy mag- vagy tojásformából 
kibomló emberkeformát ábrázol. Többen a 
már megmintázott tojásdad formát kettészel
ték vagy rést vágtak rá és az így keletkezett 
nyílásba helyezték az emberkét. De volt 
olyan változat is, hogy a széttört héjdarab
kák között ült egy mosolygós manóalak vagy 
állatka.

II. Por, puhaság (kenyér-emberkék)
(2 óra, technika: kenyértészta kisütése)

A tapintgatás még ennek a korosztálynak is 
nagyon fontos. Ritkán kerülnek olyan helyzet
be, amikor aktív részesei elejétől végig egy 
olyan folyamatnak, amely által átalakítanak, 
megformálnak, majd eltüntetnek. S mindez 
kellemes, illatos és puha, meleg.

A gyerekek meglepően nagy örömüket lel
ték a kenyértészta utólagos gyúrásában és 
meglepte őket a kelt tészta szálas, levegős 
szerkezete. Arra kértük őket, hogy nagyon 
lapos (1.5 cm) lapokból alakítsák ki a figu
rákat. Amint elkészültek, felforrósított rézle
mezen kisütöttük őket. Nagy mulatságot kel

tett, amikor a kenyéremberkék a meleg hatá
sára kipocakosodtak, vagy felfújták az arcu
kat. A gyerekekben a kisült kenyér illata el
lenállhatatlan vágyat ébresztett, hogy a fris
sen elkészült darabokat megkóstolják. így a 
foglalkozás végére alig maradt egypár darab. 
A gyerekek öröme és friss kenyérillatú jóked
ve viszont felülmúlhatatlan volt.

III. Tésztaemberkék - arcok
(2 óra, anyag: kenyértészta, magok)

Az élesztős tésztaanyag mellett azért dön
töttünk másodízben is, mert az élesztő 
hosszú időn át dolgozik és a felületen vál
tozatos mintázatokat: felfújódásokat, repedé
seket hoz létre.

A masszát a gyerekek egészen vékonyra ki
nyújtották, kilapogatták. (A cél most minden
képpen a forma megőrzése volt elkészülte 
után.) Rendelkezésükre állt többféle mag: 
lencse, bab, sárgaborsó és csipkebogyó. 
Ezekkel az eszközökkel készítettek ovális a- 
lakzatba komponált emberfigurákat és 
arcokat. Egy részét rézlemezen megsütöttük, 
így ezek barna, fekete foltmintásak lettek; 
másik részét pedig belisztezve a felületét 
száradni hagytuk. Ezek itt-ott felfújódtak és 
repedéshálók borították be őket.



Szarvas Ild ikó; Vándorút

IV-V. A fa
( 2 x 2  óra, technika: sipszes géz, papír)

Nagyobb faágak és kisebb gallyak összeil
lesztésével kezdtük el a ml közös fánk meg
formálását. Két ágat a csatlakozásnál gipszes 
gézzel pólyáltak be a gyerekek és a gipsz 
merevedéséig gondosan őrizték. A már meg
lévő kisebb részek összeállítását, a nagy 
lombkorona vázának kialakítását inkább a kis
fiúk vállalták lelkesen. A kislányok az apróbb 
tennivalók felé fordultak: így felfűzték a kéz
nél levő bogyókat, illetve elkezdtek leveleket 
rajzolni és kivágni.

Második alkalommal a fakoronát beékeltük 
egy törzsbe és a gyerekek bevonták az egész 
fafelületet gipszpólyával. Majd az egész cso
port a lombkorona elkészítéséhez kezdett. 
Különböző formájú leveleket vágtak ki, ame
lyeket papírfülekkel rögzítettek az ágakra, kü
lönböző gyümölcsöket készítettek gipszes 
gézből; a bogyókat (gipszbogyók) felfűzték 
hosszú cérnára, illetve a régebben elkészült 
tésztaalakokat is felaggatták az ágakra.

(A fát egy kereszt alakú tartóba ékeltük 
be, hogy biztonságosan álljon.)

VI. Csontváry: Zarándoklás a cédrusokhoz  
Libanonba című képéhez mesét találnak  
ki a gyerekek

(2 óra)

Kb. egy órát még azzal foglalkoztak, hogy 
levélkéket készítettek és a fa lombkoronáját 
dúsabbá tették.

Ezután körbe ültünk és Csontváry képéről 
beszélgettünk, majd a reprót kézről kézre 
adták, hogy mindenki jól megnézhesse. Köz
ben szinte mindegyik gyerek észrevételezett 
ezt-azt a képpel kapcsolatban. Miután a kép 
körbejárt, újra „elindítottuk" és egy mese ke
rekedett. A gyerekeknek figyelembe kellett 
venniük az előttük szólók elbeszélését és azt 
kellett folytatniuk. így ez a mese alakult ki:
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Hol volt, hol nem volt, a rózsaszínű kris- 
tályhesyen Innen, a vörös mocsárföldön túl 
állt esy hatalmas cédrus. A cédrusnak cso
datévő ereje volt. A fának esyetlen levele is 
nasy varázslatra volt képes. A fát a föld-tün
dérek őrizték és sondozták. A tündérek a 
föld leányai voltak. Úgy bukkantak elő a vi
lágra, mint a növények: a földből bújtak elő. 
Minden évben ünnepséget rendeztek a céd
rus tiszteletére és ekkor táncot lejtettek a fa 
körül. Egy ízben idegen lovasok jelentek meg 
a láthatáron. Az éj leple alatt pedig egy á- 
gat szakítottak le a fáról. De tettük nem ma
radt titokban, mert a fa tetején ülő bíbor
színű madár éles sikoltással felébresztette a 
tündérsereget. A tündérek a tolvajok nyomá
ba eredtek és csak a rózsaszínű kristályhe
gyen túl érték be őket, egy falu határában. 
Kiderült, hogy a falut nagy csapás érte és a 
csodatévő fa ágát gyógyítás céljából törték 
le az idegenek. A tündérek megenyhültek és 
minden betegre egy levélkét helyeztek. S 
láss csodát, az emberek ott helyben meg
gyógyultak! A tündérek a letört ágat vissza
vitték a csodatévő cédrushoz és a helyére 
illesztve az ág visszaforrt és úgy állt a he
lyén, mint azelőtt. A cédrus pedig tanácsot 
adott a falu embereinek: „Máskor, ha bajban 
vannak, ne az ágakat törjék le, hanem a me
sehatár közepén található, mindent gyógyító 
füvet keressék!”

A gyerekek itt abbahagyták a mesét. A kö
vetkező foglalkozáson pedig ezt a mesét raj
zolták meg.

VII. Mescrajzolás
(2 óra, technika: zsírkréta)

Vili. A sátor -  tervezés
(2 óra, technika: zsírkréta, papír)

A fa köré sátrat szerettünk volna építeni, 
de gondos tervezés nélkül ebbe nem vág
hattunk bele. Mindegyik kisgyerek készített 
egy tervet, figyelembe véve a fát is. Igen 
sok mintázatot találtak ki, amelyek a majdani 
sátor falát fogják díszíteni.

IX-X. A sátor -  a „ponyva” megfestése
(2 óra, technika: tempera, géz)

Egy hosszú papírt helyeztünk el a földön, 
majd erre egy hosszú gézanyagot (150 cm 
X 400 cm) rögzítettünk. A sátor- és minta
terveket feltettük a falra, hogy a gyerekek 
szeme előtt legyenek. Befőttes üvegekben 
oldottunk fel temperát. Ezzel a híg oldattal 
a gyerekek könnyen tudtak a gézfelületre 
festeni. Az anyag könnyen kezelhető volt és 
a géz így száradás után is könnyed, lágyan 
omló maradt. A papírt is megőriztük a fes
tett géz felemelése után, mivel az így kelet
kezett lenyomatot egy későbbi alkalommal 
használni szeretnénk. A gézt a gyerekek (Vi
valdi Tavasz tételére) táncolva lengették, így 
száradt meg. Ebből az anyagból alakult ki a 
sátrunk a fa körül.
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XI. Kik laknak a sátor alatt, a fa gyö
kerénél? -  Föld alatti világ

(2 óra, technika: sézkötözés, fonás, csomózás)

Áll a fa, a fa tengelyére ráépült a sátor, 
amelyben ml lakunk. De kik laknak alattunk? 
Különös, hogy a föld alatti lények seregét a 
gyerekek képzeletében csúszómászók, első
sorban kígyók és giliszták képviselik. így 
gézcsomózással, cérnatekergetéssel sok-sok 
ilyen lényt, formát készítettek. Ezek a fa 
gyökereihez kerültek.

XII. „Szellem-tartó" edények
(2 óra, technika: agyagedény-építés lapokból)

Ha el szeretnénk indulni körülnézni a világ
ban, ki őrzi majd a sátrunkat? A kutya. A 
madár. Az őz. A dzsinn, a jó szellem. És 
hol lakik a dzsinn? Csodalámpában. Barlang
ban. Tarisznyában. Vagy: agyagedényben.

Mindegyik gyerek készített egy egy-két ujj
nyi vastag agyaglapot. Három csoportban 
dolgoztak. Az első csoport a vízi lényeket, 
a második csoport a szárazföldi lényeket, a 
harmadik a levegő lényeit mintázta meg az 
agyaglapokra. Mikor a lapok elkészültek, na
gyon cuppogós agyaggal összetapasztották, 
összeillesztették a lapokat és így alakult ki 
két nagyméretű agyagedény. A díszítéshez 
tengeri kagylókat is használtak.

Egy heti száradás után az edényeket kifes
tették.

XIII-XIV. Tarisznya
( 2 x 2  óra, technika: vászonvarrás, ragasztás)

Egy vándorúthoz kell elemózsia, innivaló, 
sátor, bakancs, no és tarisznya - mondták a 
gyerekek. S mivel vándorútra készülünk, ta
risznyakészítésbe fogtunk. Mindegyik gyerek 
kapott egy tarisznyára való vásznat. Ezt első 
foglalkozáskor termo anyagból (hasonló a 
gyenge filchez, mivel nem foszlik; de mű
szálból van) mintázatokat vágtak ki és felra
gasztották a vászonra. Ebben az állapotban 
lepréseltük a darabokat száradásig. Követke
ző alkalommal hímzőcérnával elszegték a fel
ső nyílásrészeket és összevarrtuk az oldalát. 
A vállpántrészeket is termo anyagból szabták 
ki, és Milton-kapoccsal rögzítették a tarisz
nyához.



Hesedüs Miklós: Bennszülött törzs

B e n n s z ü l ö t t  t ö r z s

A képzőművészet alapproblémáit a felada
tokba rejtve szeretném körüljárni. Hogy a fe
ladatoknak folyamatossásot adjak, megalapí
tunk egy bennszülött törzset és a történések 
mind ehhez kapcsolódnak. Először maszkokat 
készítünk, törzsi ünnepet ülünk. Mint benn
szülöttek, más szemmel látjuk a világot: a
fehér ember tárgyai számunkra furcsa állatok. 
(Tárgyakat állattá változtatunk kiegészítések
kel.) Törzsi világunkat fétisek és bálványok 
népesítik be: készítünk nagy és kis fétiseket. 
Varázslatokat végzünk és élünk át: állattá vál
tozunk, ismét egy másik világot látunk, ezt 
ábrázoljuk. Kicsire zsugorodva óriási tárgya
kat látunk: ezeket papírból elkészítjük. Ki-ki 
készít magának egy amulettet. Eközben már 
volt rajzolás, festés, kollázs, gipszfaragás és 
gipszfestés, agyagmintázás.

Az őserdőkben megjelenik egy új állat: 
mindenki kitalál és megmintáz (fest) egy új 
állatfajt. Sötét éjszakában csak tapogatózva 
tájékozódunk - csukott szemmel rajzolunk, 
mintázunk. Újabb varázslatok: „izéket" gyár
tunk, meglepő formájú és színű, ismeretlen 
funkciójú, bizarr dolgokat. Tárgyakat úgy állí
tunk össze, hogy az együttes árnyéka egy 
fölismerhető új alakzat (ember, állat stb.) le
gyen. A körülöttünk levő térben megpróbál
juk a negatív formákat észlelni és papírra 
vetni. Ebből további formák sarjadhatnak.

Mimikri-játékot játszunk: tárgy vagy képi jel 
elrejtése úgy, hogy az adott (köréje alkotott) 
környezetben nehéz legyen fölismerni. Elrejt
jük pl. a totemállatot az ellenség elől.

Összekeverednek a világ dolgai -
koyanisqoatze - katasztrófa,

• kicsi és nagy megváltozik,
• megszokott színek megváltoznak.

Saját árnyékunkat is elkészítjük, mert egy 
ellenséges varázsló eltüntette.

Az egészben egyelőre az a döntő, hogy 
bizonyos mértékig a látási szokások, illetve 
a törvényszerűségek tudatosuljanak. Ezért lé
pünk ki a szokott világból, és próbálunk egy 
új létezést, új nézőpontokat találni. Ez egy
ben érdekes játék is, amit apróbb ötletek 
még színesebbé tehetnek - ezek a gyerekek
től is jöhetnek. Zene és mozgás is kapcso
lódik ehhez a törzsi hókuszpókuszhoz. A va
rázslás lépten-nyomon valami újdonságot 
hoz. Szerepeket élünk át, azonosulunk eddig 
kívülről nézett dolgokkal, lényekkel, helyze
tekkel. Szó esik közben fényről és árnyékról, 
jóról és rosszról, harmóniáról és diszhar
móniáról.

Az elkészített tárgyaknál, képeknél megbe
szélünk bizonyos képzőművészeti alapproblé
mákat: a súly, egyensúly, kompozíció legele
mibb kérdéseit; az ornamentika és a művészi 
kép különbségét vizsgáljuk.
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Hegedűs Miklós: Bennszülött törzs

1. Maszkok a törzsi ünnepre
2. Maszkok festése
3. Totemállat-választás; társyakból 

élőlények
4. Fétisek farasása gipszből
5. Óriás bálványok építése - kis csopor

tokban
6. Árnyékkészítés (ellopták az árnyékunkat)
7. Talizmán - agyag- és gipszöntés. 

Szerepjátékok
8. Vetélkedő/1.
9. A törzs életéről közös festmények 

(egy-egy asztal egy képet)
10. A világ más színekben - festés 

(szokatlan színösszefüggések)
11. Háztervezés, -készítés papírból
12. Szabadon választott témák fel

dolgozása
1 3. Képzőművészeti vetélkedő 

nyereményekkel
14. Egy álom - montázskészítés
15. Egy álom leírása, majd illusztrálása. 

Szerepjátékok
16. Mimikri - szabad technika 
1 7. Világmodellek - kollázs
18. Önembléma tervezése

linómetszet, gipszmetszet stb.

19. Farsangi jelmezek készítése. 
Szerepjátékok

20. Árnyjátékok - a Jó és a Rossz
21. A Jó és a Rossz küzdelme: papíron
22. A múltkori munkák jó részeiből 

kollázsok komponálása. Frottázs
23. Hurkapálca - spárga - képek 

szabadon választott témákra
24. Szabadtéri játékok: 

fiúk-lányok párharca. Rongyozás.
25. Térstruktúrák - játékok 

(finnek látogatóban)
26. Szituációs játékok - krokizás
27. Élő szobrok - krokizás
28. Szabadtéri játékok
29. „Meglepetés” 

készítése-előállítása
30. Diavetítés 

(munkáinkról).
Szabadfoglalkozás

31. Évzáró 
foglalkozás: 
áttekintés



Sinkó István: Esy nap - esy év

E g y  n a p  - e g y  é v
Tanárok: Sinkó István, Torma Edit

Nesyedik éve dolsozunk esyütt a most ne
gyedikes csoporttal a kolléganőmmel, Torma 
Edittel. A csoport mintegy 10-12 fős magja 
régi GYIK-Műhelyes s ez évről évre meg
könnyíti munkánkat. Van mire építenünk, is
mernek minket és mi is tudjuk, sejtjük, mi
lyen eredmények várhatók a csoport ezen 
tagjaitól. Ugyanakkor szinte kis tanársegéd
ként segítenek már nekünk, hisz a minden 
évben felbukkanó 15-20 új gyerek tőlük kap
ja azokat a napi közvetlen, a beilleszkedés
hez elengedhetetlen instrukciókat, segítséget, 
amellyel azután eredményes és jókedvű, já
tékos munkalégkör alakulhat ki számukra is.

Ezt a csoportot szerettem volna az alapok, 
a kezdet, a GYIK-koncepció forrásától elve
zetni a lehetőségek tárházának egyik végső 
állomásáig. Az első két évben szín- és for
maalapozásokat végeztünk, nem fűztük csak 
egy szálra az éves munkát, az agyagismerke
dés és a játékos témakiadás volt a fő szem
pont. A harmadik évben már nehezebb szel
lemi próbatétel előtt állt a csapat, mivel a 
teljes év egyetlen nagy témája egy erdei 
utazásra épült, kipróbálva a Tér és a Szín, 
a Vonal és a Forma, no meg az ezeket se
gítő szerepjáték számos elemét. Az Erdőme
se sikeresnek mutatkozott, bár éreztük a 
téma hullámzását, amikor nem minden eset
ben sikerült megtöltenünk tartalommal a vá
lasztott foglalkozást. Kiderült azonban, hogy 
a harmadikos gyerekek már élvezettel alakíta
nak ki kalandos történeteket, ezekhez ügye

sen - saját karakterüket is figyelembe véve
- találják meg a szereplőiket, s képesek 
nagy és kis formában, szűk és tág térben 
egyaránt mozogni, alkotni. Ezt az ismeret- 
anyagot szerettük volna bővíteni egy új 
lehetőséggel, az elkalandozás és a fő szál
hoz való visszatérés esélyét megadva a 
negyedik évben, az Egy Nap egyenlő Egy Év 
történettel.

A kiindulópontot az szolgáltatta, hogy a 
gyerekek idő- és térélménye még meglehető
sen flexibilis. Hol lelassul, hol meg felgyor
sul számukra az idő. Feladatvégzésük is 
ezért olyan változó, képesek napokig, hete
kig elbíbelődni szinte alig elemezhető prob
lémákkal, majd hirtelen „nagystílűén” és főleg 
igen gyorsan megoldani a felnőttek számára 
időigényesnek tűnő feladatokat. A lelassított 
idő számukra az elmélyülést is jelentette, 
hogy ugyanis igényesen és gondosan végez- 
zenekel bizonyos feladatokat, legyenek azok
- főleg a konstrukciós munkák - szerkezeti
leg pontosan megoldva, no meg érezzék az 
idő ritmusának hullámzását is.

Hozzájárult a program megírásának filozofi
kus színezetéhez a Kalmár István kollégánk 
által kialakított ún. „Száz szó” koncepció is, 
amely bizonyos fogalmi archetípusok be
emelését és azok feldolgozását szerette vol
na a GYIK-Műhely teljes korosztályában átí- 
veltetni.



Sinkó István: Esy nap - egy év

Számunkra ezek közül a - nevezzük így - 
fogalmak közül az Idő, a Születés, a Torony, 
a Kapu, az Út, a Híd volt az a néhány 
kulcspozíció, amelyre felfűztük egy átlagos 
gyermeki nap eseményeit meg- és kiemelve.

Az október-novemberi munkálkodás szinte 
bemelegítés volt, mert a vártnál jóval töb
ben Jelentkeztek a csoportba, s így a sok 
új gyerek számára is szükséges volt a GYIK- 
Műhelyes hangulat megteremtése. A nappal 
születését így nem csupán rajzban, festmény
ben, de legelőbb hangokkal, fényekkel ját
szottuk el, ezt videóra vettük, s a gyerekek 
rögtön szembesültek is a keletkezés-alkotás 
egyszerű és hatásos formáival. A nap a für
dőszobában és a reggelizőasztalnál kezdő
dik. így ezt a két helyszínt és ezek tárgyait 
igyekeztünk alaposan bemutatni. Egy egész 
hónapig készültek a hatalmas méretű szappa
nok, fogkefék, étkészlet és zsemle, szalámi
szeletek, míg végre a hatalmas, félteremnyi 
asztaloknál megteríthettek a gyerekek.

A fürdőszobai és reggelizési ceremóniák
hoz kis történeteket írtak, ezek közül néhá
nyat videóra is vettünk. Ekkorra már megé
rezték a csoport tagjai, hogy itt mese és 
mesén túli világ a valósággal szoros egység
ben képezhető le. Amikor ugyanis az iskolá
ba vezető utakról vázlatrajzokat, térképeket 
készítettek, különös, szociológiai hangulatú 
leírások társultak a színes-mesés kalandokhoz. 
Itt sejtettük meg, mennyire éles szemmel és 
mily mértékig tudatosan szemlélik a 9-10 é- 
ves gyerekek a napi világ drámaiságát. Az 
útrajzok egy hatalmas méretű, mindenki által

alakított otthon-iskola társasjátékká fejlődtek, 
amelynek kalandos állomásait ketten szabály
rendbe foglalták, így túl a szép, nagyméretű 
festményen a játék maga használható is volt.

A félév előtt szerettünk volna az iskolába 
eljutni, s ott a tanulásról egy újfajta meg
közelítésű képet nyerni, ám a sok útjáték 
időcsúszást eredményezett, s így csak janu
árban építhettük fel az iskolai tudást jelentő 
tudáskockák tornyát. Ez a zömében korrektül 
elkészített mértani testekből összeépített 
hatalmas, mennyezetig érő torony jelképezte 
volna iskolai tanulásukat, ám a sok elem és 
a néha kevéssé sikerült kivitelű doboz a tu
dás és nem tudás tornyait építtette fel a 
csoporttal.

A hagyományos nyílt nap február végére 
esett, s ekkorra már kora délután lett a mi 
GYIK-os időszámításunk szerint. A szülőket is 
bevonva az akcióba, az időközben félig el
készült kapukat állítottuk fel, amelyek az is
kolából a délután - azaz a szabadidő - felé 
nyílnak. Itt a sík és tér találkozását gyako
roltuk. Gyerekméretű kartonlapokra rajzolták 
- segítséggel - saját körvonalukat, ez volt a 
kapuszárny, s ezt festették ki az egyik olda
lon vidámabbra, a másik oldalon még a de
let idézve. A kapuk elhelyezése és az azok 
közötti mozgás kellemes, bábeli zűrzavart 
okozott, ám az átlépés rituáléját megéreztük 
mindannyian. Hogy a délutánba beléphes
sünk, nem csupán ajtónyitásra, de egy vá
lasztóvízen történő átkelésre is szükség volt. 
Az év egyik legsikeresebb feladatához érkez
tünk el, hidat építettünk. Rajzban-tervben,



Sinkó István: Esy nap - esy év

majd asyasban-makettben vésül esy, az 
esész termet átívelő, kötélhíd formájú 
lensőhidat készítettünk, építettünk, amelyen a 
Syerekek mind „átkeltek a délutánba”. A 
hidaknak persze őrzői vannak, ezeket is 
mesformáltuk, hatalmas sipszszobrokban. Itt 
újra a nagy méretek szerepeltek. Úsy hul
lámzott a méretváltás, amiképp az idő hul
lámzott, lassult, syorsult.

A délután a Játéké. Ezt a szabadban kia
lakított játékjelenetek imitálták. A syerekekkel 
mespróbáltuk Breughel Gyermekjátékok fest
ményének Jeleneteit „felújítani", s kamera 
előtt megmozdítani. Ez már a tavasz ideje 
volt, így érthető a Játékos feladat szabadtéri 
feldolgozása a Vár udvarában.

Az év utolsó két hónapját, a délutánból az 
estébe hajló nap végét az áttetszőség Jegyé
ben töltöttük. Üveglapra, fóliára dolgoztuk 
fel az év eseményeit. Ez az áttűnőség, átlát
szóság a színes vonalak és formák elmozdu
lását eredményezi, előkészítve egyfajta ani
mációt. Ehhez kapcsolódott a sötét formák 
létrehozása fénymásolókon, majd egy sajátos 
réskamera és camera obscura fotók készíté
se. Ezek a képek - sikerületlenségükben - a 
nappal képét estévé alakították. Fura, áttéte
les alkotások jöttek így létre.

Véget ért az év. Technikailag sok irányba 
mozdultunk el, a gyerekek felszabadultan 
csatangoltak a különböző idő-, tér-, és 
aránysíkok között. Ezzel lezárult a felkészü
lési idő. A következő év egy meghatározó 
alkotói forma és technika ígéretével indul.



Sinkó István, Torma Edit: „Utazási iroda"

„ U t a z á s i  i r o d a ”
Tanárok: Torma Edit, Sinkó István

Ez évi programunk középpontjában a moz
gás áll. Minden változik, mozog, s ezt a fo
lyamatos hely- és időváltoztatást a 10-11 
éves korosztály különösen erősen érzékeli. A 
mozgások sokféleségének, intenzitásának be
mutatása, a mozgással összekapcsolható 
technikai eszközök elkészítése, egyáltalán a 
mozgás ábrázolása áll a program tengelyé
ben. Keretjátékként egy utazási iroda képzelt 
programajánlatát dolgozzuk fel, mely ka
landos helyszínekre vezethet, s az odajutás, 
valamint az ott megélt kalandok mozgalmas
sága adja a választott téma feldolgozásához 
az ürügyet.

s z e p t e m b e r —o k t ó b e r

Elkészítjük az utazási iroda programfüzetét. 
Első kaland: túra a őserdőben - levelek,
ágak nyomatai, azok elmozdításos grafikai 
megoldásai.

Második kaland: állatok mozgása, madarak 
röpte, növények mozgása, imitált rajzfilm, 
festett dzsungel előtt mozgó félbábok.

d e c e m b e r

Havas csúcsok között - lavina és kőgörge
teg. Negyedik kaland: kövek mozgása, óriás 
lavina készítése a szabadban, kőgörgeteg 
imitálása és felvétele videóra.

j a n u á r —f e b r u á r

Ötödik kaland: mozgások a mikroszkóp alatt - a 
kicsinyek világa, mikroszkóp készítése, ál-diaképek, 
mikroszkópmetszetek, rajzfilm a mikrobákról, ku
kucskálódoboz készítése, árny- és fázisképek.

m á r c i u s

Hatodik kaland: sivatagokon keresztül. Ho
mokrajz, rögzített homokkép ragasztással. 
Homokvihar-imitáció hajszárítóval.

á p r i l i s  —m á j u s

Hetedik kaland: tenger alatt járás, vizek és 
viharok - vízfestmény. Hullám videóra vett ké
pének vetítése, átrajzolás - tenger alatti táj 
- óriásfestmény, búvárok a mélyben - az em
ber úszómozgásának ábrázolása - úszó figura 
mozgatása mélytengeri tájban - kalandfilm.

n o v e m b e r

Harmadik kaland: tűz az őserdőben és vul
káni kalandok, tűz és tükör felhasználásával 
(pirotechnikai eszközök - magnéziumpor), a 
tűz látványának létrehozása - vetített háttér 
a vulkán.

m á j u s —j u n i  US

Nyolcadik (utolsó) kaland: repülünk - lég
gömb (luftballon) eregetése a tájban. Táj 
madártávlatból - óriásfestmény.

Űrfotók - fotótrükkök alul- és túlexpozíci- 
óval, elmozdulással. Zárókiállítás.



Szendrei László:
Esy szebb, de mindenképpen új vilás

E g y  s z e b b ,  
d e  m i n d e n k é p p e n  új  

v i l á g
Tanárok: Szendrei László, Seres Edina

Első foslalkozásunkon - amely közös elmél
kedés - a fantázia vilásába kirándultunk a 
gyerekekkel. Olyan élethelyzetet képzeltünk 
magunknak, amit mi teremtettünk és számunk
ra a legideálisabb. Ez egy működő mikrotár- 
sadalom, mint a hangyáké, amit vágyaink sze
rint építhetünk, alakíthatunk.

A jelenlegi világba - ami jó is, rossz is 
lehet - beleszülettünk, de mindenképpen 
másokra vagyunk utalva. Irányítanak bennün
ket, büntetnek és jutalmaznak. Mivel senki 
nem kérdez minket arról, hogy mit szeret
nénk - megmondjuk, kifejezzük mi magunk. 
Elmenekülünk és felfedezzük a pusztaságot, 
és nem marad más, csak az emlékeink és a 
tehetségünk. Építettünk egy hajót (mint Noé), 
amit természetesen gondos tervezőmunka 
előzött meg, figyelembe véve a terem korlá
táit és a fellelhető, rendelkezésre álló anya
gokat. A hajóépítés közös nagyszabású mun
ka volt, számtalan ötletet adott a meglévő 
eszköz- és anyagmennyiség: nagyméretű dra
périák, áttetsző gézszövet, létra, lécek, bú
torok stb. A hajóépítést követte a jelmez- 
és eszközkészítés, ami nélkülözhetetlen előz
ménye az utazás viszontagságait imitáló sze
repjátszásnak.

A játék nem tervezett, az improvizációt 
elősegíti építményünk dinamizmusa. Játékunk 
pantomim jellegű küzdelem. Szinte észrevét

lenül alakul ki a feladat, a képesség vagy 
éppen az ambíció következtében valamiféle 
hierarchia, közösségi tagozódás. Az ígéret 
földjére való jutás következtében ezek azon
nal felszínre is kerülnek, mikor az új világ 
lakhatóvá tétele érdekében mindenkinek el 
kell foglalnia helyét a mi saját társadalmunk
ban. Van, aki már a kezdet kezdetén király, 
de olyan is akad, akinek a szabómesterség 
a természetes életforma. Közben arra is rá
jövünk, milyen nehéz egy, a külvilágtól telje
sen izolált, a pusztában felépített társada
lomnak működnie. A sziget, amire megérkez
tünk, természetesen lakatlan, ránk vár a fela
dat, hogy lakhatóvá tegyük.

A terepasztalon felépített városunk funkci
onális, amellett hogy képes tükrözni lakóinak 
ízlését, utal foglalkozásukra is. Az pedig 
senkit ne botránkoztasson meg, ha a házak 
tetején lévő gabonamezőt vagy a virágosker
tet kommunális hulladékkal trágyázzuk, s a 
napelemek mellett besegít a lakások fűtésébe 
a bioenergia is. Mivel államformánk a demok
ratikus királyság, nehéz akár az országunk 
nevét megválasztani, vagy éppen megérteni, 
miért kell az uralkodónak ugyanolyan kétkezi 
munkát végeznie, mint a kertésznek. Márpe
dig a lakóhelyét és eszközeit mindenki maga 
készíti.



Szendrei László: 
Esy szebb, de mindenképpen új vilás

Gondolnunk kellett természetesen masunk 
és civilizációnk védelmére. A védelem leghu- 
mánusabb módját választottuk: a rejtőzkö
dést, a megtévesztő mimikrit. Álcánkhoz a 
természetből lestünk el példákat, hiszen az 
állatvilás ebben kimeríthetetlen és felülmúlha
tatlan. Gondoljunk csak a rovarvilás számta
lan esyedére, amelyek az orrunk előtt van
nak, mégis meresztenünk kell a szemünket, 
hogy megkülönböztessük őket környezetüktől. 
Tehát nekünk is alkalmazkodnunk kell a körü
löttünk lévő világhoz, akkor is, ha mi terem
tettük, és akkor is, ha rátaláltunk.

Még mielőtt eljutnánk izolált társadalmunk
kal a teljes magány vigasztalan állapotába, 
kapcsolódási pontokat kutatunk fel a külvilág
gal, de akár egymással is. Levelet írunk egy
másnak és üzenetet az ismeretlen civilizáci
óknak, esetleg a jövő számára. Leveleink nem 
feltétlenül betűvel íródnak, hanem kitalált je
lek és rajzi utalások is lehetnek, míves igény
nyel készülnek és hitelesítő pecséttel ellá
tottak. A pecsét elkészítése Igazi vésnök! 
munka. Gondosan tervezzük meg a saját mo
nogramunkat. Nem kis feladat két betű for
máját, egymáshoz való viszonyát kialakítani, 
hiszen a megtalált forma esetleg végigkíséri 
egész életünket, mint az ujjlenyomat. Egysze
rűnek, frappánsnak, mégis érthetőnek kell 
lennie, tükröznie egyéniségünket. Az előre ki
öntött gipsztuskóra mindenki maga vési gon
dosan a negatív formát. Munkánk eredménye 
igazából akkor látszik, amikor a forró viasz
ba belenyomjuk pecsétünket. Természetesen 
ez a pecsétnyomó bármikor felhasználható.

ha fontosnak tartjuk megjelölni személyes 
produktumainkat. Egy ilyen felhasználási al
kalom a kutyabór elkészítése, amely szintén 
míves munkát igényei. Igen izgalmas feladat 
az ősök kiderítése, vagy ha ez nem sikerül, 
még mindig ott a fantázia világa, ami döntő 
tényező, mivel egy ponton túl úgysem tehe
tünk mást, mint kitalált személyekkel benépe
síteni családfánkat egészen a totemállatig. 
(Hiszen minél terjedelmesebb a kutyabőr, an
nál „nemesebb” a tulajdonosa.)

Az építkezés nem fejeződött be lakókör
nyezetünk kialakításával, hiszen minden társa
dalomnak szüksége van közösségi létesít
ményre, ahol kielégítheti szellemi, vallási igé
nyeit. Közös vallásunk nem kötődik a már lé
tező hivatalos formákhoz, inkább egy általunk 
kialakított természeti, úgynevezett G’/IK-kul- 
tusz, aminek pontos rendszere nincs (ennek 
megalkotása későbbi feladat), de a hozzá 
kapcsolódó kultikus építmény létrehozható. A 
szentély központját természetesen a GVIK-is- 
tenség uralja, aki nem egyéb, mint a közös 
totem-ős. Templomunk a hajóhoz hasonló 
anyagokból épül, az akkor megszerzett mes
terségbeli tudást tükrözi. Nem hiányoznak a 
kiegészítő kultikus és fogadalmi tárgyak sem.

A rituálét, csakúgy mint annak eszközeit - 
hangszerek, jelmezek -, következő foglalko
zásainkon alakítjuk ki.

Az egész foglalkozássort videoszalagra do
kumentáljuk.



László Bandy, Torma Edit; Átjáró két vilás között

Á t j á r ó  k é t  v i l á g  k ö z ö t t  
A  N a g y  L a b i r i n t u s

Tanárok: László Bandy, Torma Edit

Tavaly a sámánizmussal foslalkoztunk, most 
az ókori keleti vallásokat fedezzük fel a 
múltban és a mában is. A syerekek saját mi
tológiákat építhetnek. Rácsodálkozunk a vallá
sok társadalmi gyökereire, de nem felejtjük 
el, hogy ezek elsősorban világmagyarázatok, 
amelyek a képzőművészet, a zene, a színház 
nyelvén jól ábrázolhatóak.

A földművelés következménye: egyenlőtlen
társadalom. Erő(szak)-kultusz. Kiráiyszerű fő
istenek: ajándékot kérnek, igazgatnak, pusz
títanak. Olvasás Gilgames történetéből. Her
mész születése. A történeteket eljátsszuk.

Mítosz: a jelenségek mint emberi konfliktu
sok. Jelenség: az évszakok váltakozása. Mai 
mítosz írása.

o k t ó b e r

Vadásznép démonai (a tavalyi év összefog
lalása). Állatszobrok készítése papírból, 
hangsúlyozva emberfeletti tulajdonságaikat.

Mai tevékenységekre (pl. pénzszerzés) „si
kerbiztosító istenek” találása. Rajz ceruzával 
vagy krétával.

Az ókor nagy találmánya: a földművelés. Ti
tokzatos (absztrakt?) föld-termékenységisten- 
nő szobra agyagból.

A világ szabályosságának kifejezése: ciklus
istenek. Keresünk modernet is (pl. gazdasá
gi). Ábrázolásukra mértani testeket készítünk 
papírból.

n o v e m b e r

Ókori ciklus-istenek: Nap, Hold, csillagok,
bolygók. Pályaszerkesztés.

Rangsoroljuk eddigi isteneinket. Egyéni 
rangsorok: elképzelésünk a társadalomról.

d e c e m b e r

Az évszakváltás (termékeny-terméketlen) az 
ókori mítoszokban: Istár és Perszephoné al
világi útjai. Olvasás, majd feldolgozás „kép
regényben".

Világmagyarázat: keletkezés, működés, eset
leg vég(cél). Mitológia írása.

A mitológia ábrázolása nagyméretű térké
pen vagy folyamatábrán.

j a n u á r

Nagy királyságok - nagy istenek. A mezo
potámiai Marduk legyőzi a régi isteneket (ol
vasás). Törvények és kegyetlenségek, adófi
zetés a királyoknak és az isteneknek. Nagy
méretű istenszobor készítése, favázon gipsz
pólya vagy papírmasé.

Átjáró keresése a másik világba. Ókor: to
rony. Toronyépítőkövek tervezése.

Torony építése síkban, esetleg térben.
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f e b r u á r

A torony felépült - mit látunk a tetőről? 
Ókor: jóslás, (állat)áldozatok a papok által. 
Az embereknek nincs kapcsolatuk az ésiek- 
kel,

Mesmaradt problémáinkra (bűn, halál) új vi- 
lásmodell: a labirintus. Horizontális kiterje
dés, útvesztő szörnnyel. Saját labirintust ter.- 
veznek, az elágazásoknál adott fogalmakkal:

siker megalázkodás Isten
boldogság büszkeség félelem
hatalom eltévedés pokol, ördög
erő hiba csapda
gazdagság titok halál
betegség választás bűn

A labirintusba beépíthetnek ismert jelképe-
két vagy saját fogalmakat is. 
megbeszéljük a terveket.

Egyénenként

m á r c i u s

A saját labirintus elkészítése papírból, tex
tilből. Makett.

A kész műveket közösen értékeljük, értel
mezzük. Mi a jó út, mi a cél? Ha felmerül, 
szót ejtünk a buddhista útról is.

á p r i l i s

Közös, nagy labirintus tervezése. Megegy
ezünk egy egységes világmodellben. Középen 
templom, az átjáró helye a másik világba.

Elkészítjük a nagy labirintust. A helyszíne
ket csoportokban berendezik, kivéve a 
templomot.

m á j u s

Bejárjuk a labirintust. Nagy élet-misztérium- 
játék. Zenekíséret. Az útról film készítése 
(szereplők, jelmezek, próbák).

A templom helye még üres. A nagy zaj u- 
tán most csend. Csoda: Isten maga jön le.



Gróf András: Város - kapu - labirintus

V á r o s  - k a p u  - l a b i r i n t u s
Tanárok: Gróf András, László Bandy

A 13-14 éves korosztály - életkori sajátos- 
sásból-e vasy társadalmi nyomásra - igényli 
a hagyományosabb rajzi kurzust. Tanulmányo
kat rajzolnának - persze anélkül, hogy fel
mérnék, hogy ez mit jelent, mint munka. 
Esy-esy komolyabb stúdium során kiderül, 
hogy még - hál'isten - mennyire „gyerekek". 
De ennek a kornak éppen az egyik legna
gyobb művészetpedagógiai problémája, hogy 
hogyan tudjuk megőrizni illetve átmenteni a 
gyermekrajz lebegő-értelmű, játékos, fantázia- 
és szimbólumgazdag világát ezen a túlzott 
realizmust igénylő, még fantáziálásaiban is 
felnőtteskedő korszakon.

A tanév folyamán vissza-visszatérő „várostól 
a Városig" haladó utazásokon azt próbáljuk 
majd modellezni, eljátszani, hogy milyen ka
landokon át lehet eljutni a tapasztalati - 
vagy sokszor sztereotip - valóságtól egy tá- 
gabb, elvontabb, általánosítható művészi Va
lóságig. Milyen KAPUK nyílnak azokba a vi
lágokba, melyekben minden megtörténhet; a 
próbatételek milyen labirintusain kell átvinni 
kis realizmusunkat, hogy valósága megállja a 
helyét? Mik a HATÁRAI kísérletezgetéseinknek, 
mik a törvényei a művészet játékainak? Az 
Így megpróbált, megtisztított és átalakított 
valóságelemekből kell újra felépíteni egy bel
ső VÁROST, ami mi vagyunk, a mi valósá
gunk.

A gyakorlatban a leképezés különböző 
módszereiből és technikáiból indulunk ki.

Hagyományos rajzi stúdiumokat készítünk 
(csendélet, portré, kroki), és ezeket próbál
juk át- meg átalakítani. A színek, méretek, a- 
rányok megváltoztatásával, részletek kiemelé
sével jutunk el a „kapuk"-hoz. A „labirintus" 
szakasz a tervek továbbdolgozását jelenti 
(szétdarabolás, rejtvénnyé alakítás, játék, vé
letlen) egészen az értelmezhetőség határáig. 
Itt válnak teljesen külön a kis alkotócsopor
tok, önálló munkával bolyongva ki-ki a maga 
teremtette labirintusában. (Elképzelünk termé
szetesen olyan szituációs játékokat, rejtvé
nyeket, melyeket egymásnak adnak fel a gye
rekek.) Ezt az elemző szakaszt követi az új- 
raösszegezés, mikor a játékokban felismert 
szabályszerűségek, rendszerek alapján új 
konstrukciókat hozunk létre.

A leképezésre a rajzoláson kívül a fotót, a 
videót, a leírást és a mlmetikus játékokat is 
alkalmazni akarjuk. Az analitikus szakaszban 
is a meglevő stúdiumokat más-más eszközök
kel is megvizsgáljuk. A végső mű az egyes 
alkotók vagy alkotó csoportok alkatától, von
zalmaitól függő technikával készül majd el. 
Szeretnénk, ha minden gyermek több techni
kát próbáina ki, de nagy szabadságot is a- 
karunk adni nekik, hogy végül saját maguk is
merjék fel a bennük levő készségeket egyik
másik eszköz iránt.

Remélhető, hogy ez a kalandozás várostól 
Városig nemcsak szórakoztató utazás lesz, 
hanem azzal a tanulsággal is jár, hogy a „fel- 
nőttes" alkotási folyamat nem merül ki a stú
diummal, s hogy a játék nem csak a gyer
mek legfontosabb tevékenysége.





Kalmár István: A káosztól az emberig

A  k á o s z t ó l  a z  e m b e r i g
Tanárok; Kalmár István, Kiss Mihály

Beszélgetünk a keletkezés sokféle megnyil
vánulásáról, a világ keletkezéseit elbeszélő 
mítoszokról, a Genezis történéseiről, anyagi 
keletkezésekről. Megpróbáljuk kitapogatni a 
keletkezés alapelemeit, alapjelenségeit, olyan 
fogalmak merülnek fel, mint káosz, üresség, 
pont, információ, meglepetés, mag, burkok. 
Több foglalkozáson keresztül káoszt festünk. 
A feladat nehézsége a folyton felmerülő for
mák, kompozíciós elemek eltüntetése. A ká
osz nem üresség, nem lomtár, hanem az az 
„anyag", amiben minden lehetséges benne 
van, amiből minden keletkezhet, még nem és 
már nem a formák helye, a végtelen formát- 
lanság és a kezdeti zéró állapota. A vastag, 
rétegesen felkerülő festék lassan sugározni 
kezdi azt, amire több hét óta várunk.

Most papírplasztikát készítünk, keletkező 
formák tekerednek elő a síklapból, amelyet 
verbálisán is meg kell nevezni, úgy, hogy a 
hangok, szótagok kifejezzék a forma karakte
rét. A keletkezés legtalálóbb megfogalmazása 
az, amikor kétórai munka után nem látunk 
mást, mint egy fekete lapot, amit átfúr egy 
fehér pont, amelyet egy „értelmetlen" szóval 
lát el készítője.

Az információról beszélgetúnk, mint a kul
túra keletkezésének, továbbadásának elemi 
részecskéje, magja, majd olyan „tesztlapokat" 
osztunk ki, amelyeken néhány pont, vonal, 
folytatásra váró formakezdemények vannak. 
Igen tanulságos, ki mit lát bele, hogyan foly
tatja saját vérmérséklete, vizualizáló képessé
ge szerint.

A következőkben a körrel, a gömbbel fog
lalkozunk, mint a felbukkanó forma erőteré
ről. Sokféle megközelítés születik, síkban, 
térben, az adott formát alakként, mozgásként 
vagy pályaként értelmezve. A formaalkotó 
középponti tengely felveti a minőség prob
lémáját, így Jutunk el a mandaláig, a labirin
tusig, az én-ig, az én-vonzáskörömig, az én
világomig, az én-határomig. Több foglalkozá
son keresztül dolgozunk a kör problémáival, 
míg elérünk az alapvető geometrikus forma
szimbólumokig.
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A négyzet, a háromszög, a kereszt stb. 
szimbolikájának gazdagságát próbáljuk átvinni 
vizuális megfogalmazásokba. Felhasználjuk a 
fotót, a videót és a fénymásolót is. Ezekkel 
a feladatokkal befejezzük a keletkezésről 
szóló témát és áttérünk egy másik feladat- 
csoportra, ahol az emberi test szimbolikus, 
pszichologikus, társadalomlélektani alapjelen
téseit járjuk körül.

Kéz és kar jelentései, jobb és bal kar, az 
ujjak jelentései, kar mint testzászló jelentései 

megadás, győzelem, ölelés, elutasítás, 
taps, áldásosztó kar, katona kar stb. Fantasz
tikus kéz- és karkompozíciók születnek, a te
nyérbe fénymásolt szemen kezdve, a kéz- 
gipszöntésen át a hatalmasra felnagyított, 
majd kétméteres színes kézig.

Az év utolsó témacsoportja az emberi alak 
kéz-karhoz hasonló feldolgozásából áll. Mit 
fejez ki az álló, térdelő, fekvő, guggoló, 
mozgó alak, két emberi alak viszonyai egy
máshoz, egy és sok viszonya, rendezett-ren
dezetlen tömeg, csoportok jelentései, sok- 
szorozások, halmozás, kiemelés módozatai.

Mindezt már az év végi kiállítás nagy te
réhez méretezve küzdöttük végig, eredmé
nyesen birkózva meg a legkülönfélébb síkbe
li és térbeli technikákkal. A csoport lelkese
désére és hangulatára jellemző, hogy a kiállí
tás befejezése után hazahurcolt életnagyságú 
gipszfigurák, az óriás kéz és más munkák 
azóta is készítőik szobáit díszítik.



Szemadám György: A Pézsempatek utasai

A  P é z s e m p a t e k  u t a s a i

A művészetet „tanítani" - nem lehet! Külö
nösen nem lehet az általánosan ismert ido
mító tanítással!

Játszani, anyasokat mesismertetni, alapszi
tuációkat felidézni, konfliktusokat mesoldani, 
beszélsetni, sondolkodni lehet. Mi ezt csi
náljuk. És használjuk az asyagot, a gipszet, 
a drótot, a spárgát, a textilt, a festéket, a 
papírt, éppúgy, mint saját testünket, hangun
kat és mozdulatainkat.

Sinkó István kollégámmal közösen vezetett 
csoportunk (11-14 évesek) hetente egyszer 
hajón utazik. Az idáig megtett rövid útról 
közölnék itt egy-két információt.

1 .

A rendelkezésünkre álló székekből, aszta
lokból, asztallapokból hajót építünk. Közben 
fotózunk, filmezünk. Nagy káosz. Aztán las
san valami kezd kialakulni. Felhívjuk a figyel
met az egyszerű elemek különböző elforga
tásával keletkező nyitott és zárt terekre, va
riációs lehetőségekre. Amikor kész a „hajó", 
elhatározzuk, hogy útnak indulunk vele. Ki-ki 
szerepeket vállalhat. Tartozhat bárki a hajón 
dolgozó személyzethez, vagy az utasok tarka 
csapatába. Egypáran elhatározzák magukat. A 
pap, a szakács, az orvos, a matrózok, a fe
délzetmester már most „szolgálatba lépnek".

2 .

Hajónk névadó ünnepsége. Nyílt szavazás 
után a csoport úgy dönt, hogy hajónk neve 
„Pézsempatek" legyen. Miután már mindenki 
választott magának szerepet (feltűnően sok 
„deviáns elem" utazik velünk; egy kábítószer
csempész, két gengszter és egy alkoholista 
zsebtolvaj), a szerepekhez tartozó kellékek 
és jelmezek megtervezése kezdődik. Mi a 
legjellemzőbb egy milliomosnőre, egy hajó
zenészre vagy éppen a távírászra? Miből és 
hogyan lehetne a kellékeket megcsinálni?

3.

Készülnek a szerepek kellékei és a jelme
zek. Nekem különösen tetszik a távírász ke
ménypapírból, ruhaszárító csipeszekből, tu
buskupakból és egy műanyag filmorsóból ké
szített távírókészüléke; aztán egy „kihívó vi
selkedésű fiatal hölgy” selyemből és műanyag 
fóliából készült „csáb-szerelése", meg az al
koholista tolvaj nyakkendő mögé rejthető 
whiskysüvege.

4.

Ez alkalommal a hajó zászlaját tervezik a 
gyerekek, majd a hajó indulóját is megkom
ponálják a hajózenészek és a pap.
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5.

Ezúttal mindenki masára ölti a jelmezét. (Mi, 
felnőttek - kívül kerülvén az eseményekből - 
csak a történések dokumentálását, fotózását vál
laljuk, s a továbbiakban semmiféle beleszólással 
nem zavarjuk az események menetét.)

Elkezdődik az élet a hajón. Hajóra szállás, 
zászlófelvonás, a hajó személyzetének üdvözlő 
beszéde, közös ebéd stb. Itt derül ki, hosy 
milyen nehéz az (akármilyen jól) elképzelt sze
repek vállalása. A syerekek minduntalan kiesnek 
szerepükből (hol pap valaki, hol „Annamária"). 
Vannak akik kiszorulván az eseményekből, nem 
tudnak masukkal mit kezdeni. Mások pedis 
állandóan szerepelnek - mindesy milyen ürüsy- 
Syel -, més ha a mesnyllvánulás nem is fér 
össze az általuk vállalt szereppel. Néhány jó 
villanás azért van. Túlnyomórészt azonban az 
érződik, hosy a syerekek nem fisyelnek esymás- 
ra, nem veszik komolyan a közösen teremtett 
helyzetet. Esyszóval, ez més allsha csoport. 
Més kevésbé közössés. Remélhetőles a hajó to
vábbi útja majd közösséset formál belőlük.

6 .

Az előző alkalommal történteket közösen kiér
tékeljük, majd ismét hajóra széliünk. A sverekek 
párosával etűdöket játszanak el. „Ketten találkoz
nak a «Pézsempatek» fedélzetén..." Sok a ko
molytalankodás, a burleszkszerű poén, de van 
esy-két remek helyzetfelismerésre valló, isazán 
jó alakítás. Mindnyájunknak emlékezetes a ráme
nős programszervező, aki a hajó kapitányára ál
landóan koncertjegyeket tukmál. Az etűdöket 
másodjára is eljátsszuk, de most már némajáték
kal. Végül közösen értékeljük a látottakat.

7.

A hajó kisebb részleteinek (parancsnoki 
híd, vitorlázat, kabinok stb.) elkészítése, 
majd fotózás. Ki-ki elfoglalhatja a helyét a 
hajón, s a rá legjellemzőbbnek tartott szitu
ációban megörökítheti magát.

8 .

A hajóval ma egy postahajó találkozott, s 
így mindenkinek alkalma nyílt arra, hogy le
velet írjon ismerőseinek, szeretteinek. Ezek a 
levelek érdekes dokumentációi az eddig tör
ténteknek. Az alábbiakban ezekből közlök 
részleteket.
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„ T i s z t e l t  K o n z u l  U r !

Már lassan két hónapja, hogy felhúztuk a 
„Pézsempatek" néven futó hajónk zászlaját, 
amit végül is határidőn belül sikerült megter
veztetni és megcsináltatni. így minden felsze
relés és vendég birtokában elhagytuk az utol
só rakpartot és nekivágtunk a Nagy Útnak. (...) 
Otthonról szerencsésen kijutottunk (...)

A hajón remek kolléga a programszervező, 
a távirdász és a térképész. Papunk szorgal
masan gyóntat, persze amikor kell. De leg
többször a fedélzeten szokott teázni. De ha 
már a fedélzetnél tartok: sürgősen be kell 
szereznünk egy mentőövet, mert a régi tönk
rement. No nem kellett behajítani senki után 
sem - valamelyik pancser fejjel nekiment; 
úgy, hogy 3 részre tört. Most nem ajánlatos 
a hajóról kiesni ( ...)"

„Kedves Húgom! Azóta nem láttalak, hogy 
kikísértél a kikötőbe, és én felszálltam a 
„Pézsempatek” nevű hajóra. Miután a fedél
zetmester megmutatta a kabinomat és elhe
lyezkedtem, elkészítettük a hajót az utasok 
fogadására. Ha látnád, hogy milyen sokféle 
ember jött össze a Pézsempatekra! Sintér, 
milliomosnő, kínai, énekesnő és még sok kü
lönös egyén. A megnyitő ünnepség jól sike
rült, csak utána lett szörnyű zűrzavar, mert 
senki sem találta a kabinját. (...) Jől megva

gyok ezen a hajón, bár az előzőn több volt 
a dolgom. Itt még csak 1 x szólalt meg a 
rádió, azután elhallgatott. (...) A szakács 
megkért, hogy segítsek neki átfesteni a tűz
helyét, mert teljesen megkopott, de a végén, 
mire készen lettünk, összedőlt az egész. 
Úgyhogy azóta konzerven élünk. (...)”

„(...) Az első nap nagyon jól sikerült, ze
nésztársammal költöttünk egy indulót, mely 
nagyon tetszett az utasoknak. Ezután nagy vi
gadalom kezdődött. A szakács főztje pompás 
volt (...) Van neki egy iszonyúan nagy pala
csintasütője, amivel folyton ügyetlenkedik és 
szégyent hoz a személyzetre. A második na
pon történt egy kis kellemetlenség a zenész
társammal. Az egyik előadás közben rosszul 
lett és be kellett vinni az Orvoshoz, aki első 
látásra elég szimpatikus, de amikor megláttam 
a táskáját, amiben mindenféle orvosi eszközt 
hord, rögtön eliszonyodtam tőle. (...)"

„Mesteremnek Harcsaszkó filharmonikusnak 
Német földrel Kedves Harcsaszkó Mester! 
Mióta elváltunk a kikötőben (amikor a 
Pézsempatek kiúszott a nyílt vízre) sok do
log történt. Felszállásunk után a pap meg
gyóntatott mindenkit, hogy a hajón semmi 
szerencsétlenség ne történjen. Az első nap
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nagy ünnepséget rendeztünk. Mi ketten igen
csak kivettük a részünket a mulatozásból. 
Nagyon sok étel és ital volt az asztalon. A 
fedélzetmester, aki igen bőbeszédű, köszön
tőt mondott. Több utas reklamálni ment a 
szakácshoz, mert a leves úgyszólván el volt 
sózva. (...) A doktor nagyon unatkozott, 
ezért kissé erőszakos módszerrel szerezte 
be betegeit. Kupánvágással. Ezután elkezdő
dött a kúra. Kit mint tüdőbeteget, kit mint 
szívbajost kezelt. (...)

„(...) Sajnos, hajónkon kevés a beteg. Az 
egyik ájultnak a klicamodot beadtam, de 
semmi baja nem lett. Ön mit tapasztalt? Egy 
kábítószercsempész is tartózkodik a hajón
kon. Mindig lehet rá számítani. Olcsó és Jó 
árui vannak, sokat vásároltam már tőle. (...) 
Sokaknak tekintélyes összeget adtam, hogy 
legyenek betegek. Rajtuk már sokféle gyógy
szert kikísérleteztem. Azt ajánlom szálljon 
maga is hajórai Itt az emberek rám vannak 
utalva. (...)

„Kedves Mamii Ha hazaérkezem, ne ijedj 
meg. Most (...) bajuszt növesztettem, ragasz
tottam. Remélem mostanában nem Jött rád az 
asztma! Egyébként nagyon Jól utazom, már 
egy barátot is szereztem. A barátom egy ke
reskedő. (...) a Raffaello-képet dugjátok el a 
rendőrök elől! Múlt leveledben kérdezted 
mennyit iszom. Már kevesebbet, de még 
mindig ott lóg a nyakamon a whisky. (...)”

„(...) Az esti előadásokra tömegesen vettek 
Jegyet a programszervező unszolására, aki 
egy lerázhatatlan személy, én mondom ne
ked. Találkoztam tegnap egy kereskedővel, 
aki a legjobb barátom lett. Nagyon boldog 
voltam, amiért annyira érdeklődött a foglal
kozásom iránt. így én elmagyaráztam az út
vonalat, ami nagyon lefoglalta őt, így ő há
lából hozott nekem egy új körzőt, a régi 
már úgyis nagyon elkopott. (...) Sajnos én 
múltkor megfáztam és így nem tudtam részt 
venni a hajó rendbehozatalánál és amennyi
ben eihaláloznék, kérem térképeimet rakd el 
emlékül, s ne az én képemet akaszd a falra, 
hanem ha az én kedvembe akarsz Járni, a 
térképeket. De remélem erre egyelőre nem 
kerül sor! (...)"
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NYOMTÁTÁS, N YOM HAGYÁS  

FO TÓ P R A K TIK Á K , LA B O R TR Ü K K Ö K  

RAJZFILM TRÜKKFILM -ANIM ÁCIÓ  

V ID EÓ Z Á S

TECHN IKÁ K, T IP U SFELA D A TO K

T e c h n i k á k
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Szabics Asnes: Nyomtatás, nyomhasyás

N y o m t a t á s ,  n y o m h a g y á s

A nyomhasyás ősi, a művészeti korszakok
ban újra és újra megjelenő technika. A gye
rekeket is sokszor készteti valami belső ösz
tön, hogy jártukban-keltükben nyomot hagyja
nak; festékes kéznyomukat szívesen rányomják 
a fehérre meszelt falra, nagy örömmel tapos
nak bele a frissen lehullott hóba, de még 
nyomhagyásra szolgáló eszközt is gyakran ké
szítenek (például formákat vésnek egy radír
ba), amellyel bárhol otthagyhatják jelüket, tu
dathatják létezésüket.

Erre a gyerekek 
számára fontos cse
lekvésre épül a kö
vetkező feladatsor, 
amelyet egy hat-hét 
évesekből álló cso
port oldott meg igen 
nagy lelkesedéssel.

Legegyszerűbb nyo
mot hagyni puha, 
lágy anyagokban, me
lyek a legkisebb nyo
másra is megváltoz
tatják formájukat, átalakulnak. A gyerekek első 
próbálkozásra agyaglapba nyomkodtak apró 
tárgyakat. Gipszszel kiöntöttük az így 
kialakuló formákat, amelyekből egészen 
furcsa kis „domborművek" keletkeztek; 
ezeket aztán ki is festettük. Hasonló tech
nikával készítettük el azt a több részből 
álló, közös munkát, melyen egy hosszú, ka

nyargós út kötötte össze a külön-külön meg
mintázott apró négyzeteket. A gyerekek itt 
tárgyak helyett a saját ujjúkat és tenyerüket 
használták nyomóformaként.

A nyomtatásra alkalmas apró tárgyakat nem
csak agyag- és gipszdomborművek készítésé
hez használhatjuk. Frottázst készíthetünk ve
lük, vékony fémlemezt vagy alufóliát dombo
ríthatunk rájuk, de fekete-fehér fotogrammot 
is készíthetünk belőlük. Mindegyik technika 
tovább folytatható, alakítható; az elkészült 
munkákra lehet festeni, rajzolni, vagy színes 
papírt ragasztani, vagy akár egy nagyobb al
kotás részelemeiként is felhasználhatóak.

Nagyobb tárgyakból is készülhet dombor
mű, ha az előre összerendezett tárgyegyüt
tesre papírmasét vagy gipszes gézt borítunk. 
Ugyanezeknek a tárgyaknak lenyomtathatjuk 
befestett részleteit. Az így kapott ábrákat 
más technikákkal kiegészítve különös 

alkotásokat hozha
tunk létre. Ugyanígy 
temperával bekent 
ujjunkkal és tenye
rünkkel is „festhe
tünk" képeket.

Ehhez a techniká
hoz kapcsolódik az 
a zenés játék, mely
nek során a gyere
kek befestett talpak
kal táncoltak egy



Szabics Asnes: Nyomtatás, nyomhasyás

Óriási papíron. (De lehet homokban vasy hó
ban is táncolni, lábnyomokból álló „képeket" 
létrehozni.)

Készülhetnek nyomatok esész testünkről is. 
Körberajzolhatjuk masunkat vagy árnyékunkat, 
s ezeket a rajzokat kisebb-nagyobb kiegészí
téssel rémisztő szörnyekké, sárkányokká vará
zsolhatjuk.

Természetesen nem maradhatnak ki ebből a 
programból a hagyományos, jól bevált tech
nikák sem, mint a linómetszet, a papírmet
szet vagy a gipsznyomat. Agyagból és gipsz
ből is készíthetnek magasnyomó dúcot vagy 
pecsétet a gyerekek.

Annak ellenére, hogy ez a program kisgye
rekeknek készült, jó előtanulmány lehet 
olyan, a későbbiek során megtanulandó tech
nikákhoz, mint a rézkarc, a litográfia, vagy 
más sokszorosító grafikai eljárásokhoz.



Kiss Mihály:
Fotópraktikák, labortrükkök a GyiK-Műhelyben

F o t ó p r a k t i k á k ,  l a b o r t r ü k k ö k  
a G Y I K - M ű  h e l y b e n

A fényképezés technikája a kezdetektől 
fosva fontos szerepet töltött be - ám ele
inte jobbára kizárólag a dokumentálás segéd
eszközeként volt használatos. Ennek köszön
hetően maradt fenn az előzmények páratlanul 
fontos archív anyaga részben papírképek, 
részben színes diák formájában. A videózás 
megjelenésével a fotográfia jelentősége az 
események történeti rögzítése szempontjából 
kissé a háttérbe szorult, miközben a fotózás 
lassacskán teljes jogú társsá növekedett a vi
zuális kifejezési eszközök egyéb változatai 
mellett.

A fényképezés műveletsorainak viszonylagos 
bonyolultsága miatt, s a vegyszerekkel való 
bánás veszélyeire való tekintettel ez a tech
nika elsősorban a középiskolás korosztály 
számára ajánlható. Mivel a 
GYIK-Műhely nem műfajokat 
preferál, hanem a szemléletes
ség elvének s módszerének 
dominanciája mellett a valóság 
iránti fogékonyságra, a kreatív 
formaalkotásra és az elfogulat
lan kifejezésre nevel, termé
szetes, hogy a fotózás itt az 
első pillanattól fogva mást je
lentett, mint a módszer tradi
cionális eljárásainak elsajátítá
sát, átvételét, alkalmazását.
Sőt: számunkra a technika
mind a mai napig inkább csak

olyan adottságokat, feltételeket állít, amelyek 
között a látványkeltés, a képalkotás folyton 
megújuló merész változataira bukkanhatunk.

A középiskolás csoport mellett az elmúlt 
néhány év alatt szerzett tapasztalataim nyo
mán itt adom közre néhány meglepően ter
mékenynek bizonyuló módszerbéli kihágás, 
fotótechnikai nonszensz, műfaji határsértés 
hevenyészett leírását, további alkalmazás cél
jára közkincsként, vagy elrettentésül, elkerü
lendő példának. (A példák követése nem is 
igazán ajánlatos. A kép legyen jó - ennyi 
elég.)

A felsoroltakban szerepel egy-két többé- 
kevésbé ismert eljárás, amit mi is másoktól 
vettünk át, de akad köztük néhány originali- 
tás is.



Kiss Mihály;
Fotópraktikák, labortrükkök a GYIK-Műhelyben

Emeletes/réteges diakép

Elsősorban csekély fedettségű (túlexponált) 
felvételek kétszeresen, háromszorosan egy
másra helyezett azonos állású, vagy elforga
tott képeiből állítható össze. Kivetítése alkal
mat ad véletlen, meghökkentő formai egybe
esések, áthatások, áttűnések megfigyelésére. 
Szellemképszerű hatása a nem összeillő lát
ványelemek szimultán megjelenítésével fe
szült, Izgalmas, humoros vizuális élményt 
kelt.
Szendvics-dia

Az elnevezés a legkülönfélébb átvilágítható 
anyagoknak két diaüveg közé való helyezésé
ből ered. Átvetítés során itt változatos le
hetőség kínálkozik a faktúrák-felületrajzolatok 
bőséges tanulmányozására, különös tekintettel 
arra, ami a méretfelnövekedésből származó 
impozáns hatással is együtt Jár (pl. rovar, 
rovarszárny, levélke esetében). 
Fényképfelvétellel tágított diakép

A tiszta rajzolatú rétegzett vagy szend
vics-diák különleges faktúrák plasztikus felü
letre vetítve a torzulatok érdekes eseteit e- 
redményezhetik. A valóságos forma és a rá
vetülő ábra kontrasztja is figyelemre méltó 
együtthatásban érvényesülhet. Ennek ered
ménye fényképfelvételen rögzíthető - a ve
tített kép fényerejének és a vetítési felület 
reflexív tulajdonságainak megfelelő (általában 
hosszabb) megvilágítási idővel. A GYIK-Mű- 
hely praxisában ezzel a módszerrel készült 
egy emlékezetes portrésorozat, az arcfelüiet- 
re vetített faktúrákkal.

A felvételkészítés lehetőségéről nem sza
bad lemondani pusztán azért, mert nincs 
kéznél fényképezőgép. Ha nagyító van, s 
rendelkezésre áll egy Jól elsötétíthető helyi
ség alkalmas világítóeszközökkel, a fényképe
zésnek semmi akadálya.
A nagyító mint felvevőgép

A reprózás módszeréhez hasonlatosan a 
nagyító objektívjét (akár kifordítva, akár víz
szintes helyzetbe forgatva) élesre kell állítani 
arra a távolságra, ahol a felvétel tárgya van. 
A filmet teljes sötétségben a nagyító nega
tívtartójába helyezzük, a fényérzékeny réteg
gel az objektív felé, majd tanácsos a nega
tívtartó köré sötét, sűrű szövésű textíliát 
csavarni. Ezután Jöhet az expozíció, a lámpa 
vagy lámpák szükséges időtartamú felvillantá
sával. A kezdetleges technika mellett a nem 
kívánatos bevilágítás kiküszöbölésére a leg
jobb az extrakemény (vonalas) film használa
ta. Bármely papírhívóban, tompított vörös 
fény mellett hívható, igen grafikus hatású, 
kontrasztos tónusokkal.
Réteges/emeletes negatív

Itt is a gyengébben fedett (alulexponált) 
filmek Jönnek számításba. A diával ismerte
tett eljáráshoz hasonlóan a negatívtartóba 
helyezzük a filmeket, s az eredmény szintén 
valami szellemképre, fantomszerű vízióra em
lékeztető látványként exponálódik a papír
képre, zsúfoltan is áttetsző formakapcsola
tokkal.
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Negatívroncsolás

Hibásan exponált vagy az archiválás cél
jából Jelentéktelen, felesleges negatívokkal kí
sérletezve Jutottunk az ötletre, hogy mecha
nikusan avatkozzunk a fényérzékeny rétegen 
előhívódott s rögzült negatívképbe. Karcolás
sal, vakarással, dörzsöléssel, vagy meleg víz
be való merítéssel (a hordozóréteg veteme
désével, a kép „megolvasztásával") egyedül
állóan fura, meghökkentő, olykor erőszakos, 
brutális hatást keltő látvány kényszeríthető ki, 
idézhető fel.
Filmkarc

A teljesen fedett negatív felszíne a fény- 
érzékeny réteg felől vakargatva megbontható, 
az átvilágításra alkalmassá tehető. A karcolás 
eszköze lehet valamely masszívabb tű, pen
ge, késhegy stb. A rajzolt felület mechanikai 
tulajdonságai következtében inkább merev, 
töredezett, egyenes vagy enyhén ívelten haj
ló vonalakból kialakítható ábra létrehozására 
alkalmas, ezzel a vonalkarakterrel viszont 
bámulatosan finom vonalélességű sötét raj
zolat nagyítható a (kemény) fotópapírra. 
Filmrajz

A hívási vagy expozíciós hiba miatt teljesen 
áttetszővé vált hordozórétegre jól fedő anyag
gal (pl. alkoholos filc, sűrű tempera) felhordott 
ábra a negatívtartóból szintén lenagyítható, át
világítható. Eredménye negatív kép lesz a fotó
papíron. A pozitív rajz változatos folthatású is 
lehet a fedettség különböző fokozata szerint, 
illetve a folton alkalmazott karcolás, roncsolás 
eljárásával differenciáltabb eszközöket is kínál.

Fénymaszk -  fénysablon

Különféle formákra alakított, át nem világít
ható papírfigurák a negatívtartóba helyezve 
lenagyíthatók, vagy nagyobb méretben köz
vetlenül a fotópapírra rakva levilágíthatók. Az 
így nyerhető képek jó bevezetőt kínálnak az 
egyszerű pozitív-negatív felületritmusból 
szervezett, grafikus hatású látványvilágba.

A fotogramm metodikája széles körben is
mert, leírását mellőzve ezért csak azt jegy
zem meg, hogy a GYIK-Műhelyben szívesen 
és eredménnyel alkalmaztuk a transzparens 
vagy áttört felszínek foltrajzolatának nagyított 
pozitív képpel való kombinálását. A nagyítás 
formabontó praktikái közt helyszűke miatt itt 
csak a ferde síkra, vagy forgásfelszínre, illet
ve gyűrt-hajlított, megtört papírra való nagyí
tással előállított különös képtorzulatok lehe
tőségére utalok. Továbbfejlesztésre, Illetve 
kipróbálásra érdemes a maszkon át való na
gyítás is - akár a negatívot részlegesen fedő 
vagy a fotópapír felületét helyenként kitakaró 
sablon alkalmazásával.

A laborálás ritkán előforduló, érdekes ha
tású módszere a helyi hívás. Ekkor nem a le
világított papír teljes felületét merítjük a hí
vóba, hanem hívós ecsettel tudatosan kivá
lasztott részek után keresgélünk a papíron 
vagy a papírra fölhelyezett, elcsorgatott 
vegyszer esetleges foltjának tartományára eső 
képi fragmentumok előhívódásával manipulá
lunk.
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Fotóvegyszeres ecsetra jz

A fényt kapott, nagyításra használhatatlan 
papír egyetlen lapját is kár eldobni. A pa
píron a tusrajz hatására emlékeztető grafikát 
lehet előcsalni immár a sötétkamrán kívül, hí
vóba mártott ecsettel. Az eljárásban még a 
lavírozás tónuskeltő elemei is érvényesíthetők 
a fáradóban levő hívó elmosásával, vizes hí
gításával. Ha az ecsetrajz elkészült, a papírt 
tanácsos vízben kiáztatni és rögzítő oldatban 
tartani pár percig. A fixír jelenléte e műve
letnél azért is szerencsés, mert 
akinek kedve kerekedik, a képi ha
tás ellentettjével is megpróbálkoz
hat. A módszer még izgalmasabb, 
mint a látvány megjelenésével né
hány másodperc késéssel a rajz
eszköz haladása nyomán előtűnő 
hívós ábra. A fixírrel készült rajz 
leendő fehér foltjai egyelőre csak 
a folyadék áttetsző csillogásából 
sejthetők: a rajzolatot maradéktala
nul be kell fejezni, a lapot kiáz
tatni, majd előhívni, mert a fixírnek 
a hívóval való alkalmi elkeveredése 
ez utóbbi élettartamát kedve
zőtlenül befolyásolja.

A fény képalkotó szerepének 
meglepő alkalmazása a fénnyel va
ló rajzolás. Itt maga a mozgó 
fényforrás hagyja nyomát a fényér
zékeny felszínen, s az eredmény 
az előhívás, rögzítés után válik lát
hatóvá. Pozitív és negatív változat
ban is megpróbálható. Sötét fény

nyomvonal alakítható, ha zseblámpára helye
zett átlyukasztott kartonnal mozgunk a fotó
papír felszíne felett, vagy akár a nagyító fé
nye elé tartott lyukas karton („fényceruza”) 
mozgatásával is manipulálhatunk. Világos fény
nyom akkor keletkezik, ha az elsötétített he
lyiségben a nyitott zárás fényképezőgép előtt 
mozgunk lámpával, s a negatív képet lenagyít
juk. A fénymozgások élményszerű mikro- és 
makrokoreográfiáit lehet így megkomponálni.



Sinkó István:
Rajzfii, trükkfílm-animáció a GYIK-Műhelyben

R a j z f i l m ,  t r ü k k f i l m - a n i m á c i ó  
a G Y I K - M ű h e l y b e n

Ismereteim szerint a GyiK-Műhelyben az el
ső társyanimációk az 1981-82-es tanévben, 
az akkori nesyedik-ötödik-hatodikos vesyes 
csoport foslalkozásain készültek. A mozsás 
volt akkor a foslalkozások alaptémája, s mi
vel abban az időben kezdtem az iskolámban 
is animációval foglalkozni, kézenfekvőnek tűnt 
a Műhely Chinon Super 8-as felvevőjével 
trükkfilmeket készíteni. Ezek a felvételek 
meglehetősen kezdetleges technikai körülmé
nyek között, egylámpás bevilágítással, fekete
fehér filmre készültek, gyakran a kamera már 
nem követte a mozgó, kockázva lépegető 
tárgyat, ráadásul a kamera az én kezemben 
volt, így azt se állíthatom, hogy a gyerekek 
tájékozatlansága volt a primitív felvételek 
oka.

Később már rajzfilmes animációval is pró
bálkoztunk, egyszerű fázisok megörökítésével 
rögzített kamera alatt. Itt már a gyerekek 
kattantottak, rajzaikat maguk mozgatták. A 
rajzok után a kivágásos animációt is megpró
báltuk. Ezek voltak a legsikerültebb próbál
kozások. 1984-től Szemadám Györggyel ve
zetett közös csoportjaink és az ő saját ne
gyedikes, illetve később nyolcadikos gyerek- 
csoportja ezeket a tárgy-, rajz- és agyag
animációkat egészen magas szintre hozták. 
Különösen Szemadám negyedikeseinek háttér
animációs és kivágásos kombinációja (egy 
sci-fi) sikerült Jól.

Külön szót érdemel a Játékfilmekbe beépí
tett natúranimáció, amelyben gyerekek és 
hátterek kerülnek animációs helyzetbe 
(pixilláció). A stoptrükktől a pixilláció legár- 
nyaltabb formáiig, a rajzfilmes és natúr ele
mekig mindent kipróbáltak ezek a csoportok. 
Esy-esy félév is ráment a készítésre - a for
gatókönyvírástól (storyboard) a megrajzolá- 
son-megépítésen át az egyes trükkök kidol
gozásáig. Sajnos, igazi montázsasztal helyett 
csak egy kis kézi vágógépen tudtuk vissza
nézni az anyagokat, így a vágás - ez tanári 
munka volt - szintén rengeteg időt igényelt.

A videó megjelenésével - 1986-tól lehető
ségünk nyílt videokamerával is dolgozni -, 
no meg a Super 8 alkonyával (ugyanis ideha
za már nem hívták elő a filmeket, ezt Becs
be kellett küldeni) egyre kevesebb trükkfilm 
készült, átadva helyét a videokamera lehető
ségeinek.

Tapasztalataim szerint egyszerű animációkra 
(tárgyanimáció, pixilláció) már 9 éves kortól 
alkalmasak a gyerekek, inkább résztvevőként, 
ötletgazdaként. A fejlettebb eljárások a 12- 
18 éves korosztály sajátjai.



Sinkó István:
Rajzfii, trükkfilm-animáció a GYIK-Műhelyben

A  l e g g y a k r a b b a n  h a s z n á l t  

m ó d s z e r e k :

Tárgyanimáció:

tárgyak mozgatása kockázással - esetleg 
kis gyurmadarab segítségével „szokatlan 
mozdulatok” bemutatása - videóval is 
megoldható (9-10 éves korosztály)
Rajzi animáció:

rajzsorozatok vagy kivágásos eljárással 
mozgatott rajzok (9-12 évesek által kedvelt, 
ezt végigcsinálják a kezdetektől a felvételig) 
Háttéranimáció:

csak a tér mozog rajzban, fotón, mon
tázsban (12-14-18 évesek alkalmasak kivite
lezésére)
Gyurmafilm:

hasonlóan a tárgyanimációhoz, gyurmát ala
kítunk a kamera előtt (ennek rajzi változata 
a kamera alatt történő, kockázva felvett raj
zolás).



László Bandy: Videózás a GYIK-Műhelyben

V i d e ó z á s
a G Y I K - M ű h e l y b e n

A GYIK-Műhely nevében már eleve benne 
van a képzőművészet szó, s a köztudatban 
is elsősorban valami „rajzszakkörként" él. És 
valóban masunk is - zömmel képzőművészek 
- a sokkal tágabb értelemben gondolt sze
mélyiségfejlesztő programjainkat főleg képcsl- 
nálásban tudjuk elképzelni. (Csak a kiállítások 
belső kényszerére kell gondolnunk, ahol sok
szor csak az eleven produkciók holt - tár
gyiasult - maradékait tudjuk megmutatni.) 
Természetesen tudjuk, hogy élményeink túl
nyomó része valóban vizuális élmény. Régi 
közhely, sőt mára az is teljesen triviális - s 
már nemcsak a városi kultúrában -, hogy ez 
a vizuális élmény nem közvetlenül, hanem 
fotón, filmen s videón érkezik hozzánk. A 
„hagyományos" képzőművészet (értsd rajzolt, 
festett) is elsősorban képregényt jelent. 
(Szembetűnő, hogy ezek komponálása is a 
fotóéval azonos, dramaturgiája (?) a filmmel 
rokon.) Ha pedig ezek a műfajok a maguk 
kommercializálódott módján úgyis eluralják az 
életünket, nem fordíthatunk hátat valami a- 
risztokratizmussal, mondván, hogy „legalább 
a GYIK-Műhelybe ne engedjük be ezeket!”. 
Arra gondolunk inkább, hogy megismerve a 
technikákat, a műfajok sajátosságait, a fo
gyasztásra kínált képrengetegen könnyebben 
vágják át majd magukat gyermekeink.

A fotó, a film és végül a videó korábban 
is jelen volt a GYIK-Műhely foglalkozásain. El
sősorban dokumentálásra használtattak, de a 
fotó gyakran volt képalkotó eszköz, főleg a 
felsőbb osztályokban, s a filmben levő trükk
lehetőséget is sokan kihasználták. Az animá
ciós film készítésének hagyományai vannak a 
GYIK-ban.

Az alábbiakban részletesen a Torma Edittel 
vezetett - nevezzük „kiscsoportnak", a meg
különböztetés végett és a Gróf Andrással 
közös „nagycsoport" több éves gyakorlatából 
hozok példákat.

A mi programjainkban is először csak az 
események, produkciók rögzítésére használtuk 
a videót. A „kis csoport" programjaiban kez
dettől fogva jelentős szerepük volt a drama- 
tikus játékoknak. Jelmezben, álarcban, díszle
tek között folytak a foglalkozásaink, vagy bá
bokkal játszattunk el rögtönzött, majd egyre 
csiszoltabb történeteket. Míg eleinte csak 
szituációs játékokról és a képzőművészeti 
készségeket fejlesztő tevékenységről volt 
szó, a videofelvevő megjelenésével az egész 
- szó szerint - a kamera felé fordult.
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1991-ben kezdtük használni következetesen 
a videót, ekkor a „kis csoport" harmadiko
sokból állt. Eleinte esyszerűen csak a kame
rának játszottak, s a felvételek visszajátszása 
a produkciók csiszolásában segített. A „Bet
lehemi bábjátékok" már videóra tervezett 
előadások voltak. A síkbábokat, díszleteket, 
de még a „forgatókönyvet" is a gyermekek 
teljesen önállóan, kis alkotócsoportokban ké
szítették. Némi verseny is kialakult. A bábo
kat pálcikákkal mozgatták. A technika még 
elég kezdetleges volt. Az etűdöket próba 
után egyszerre, vágás nélkül vettük fel. 
Ennek az évnek a végére elkészítettük az 
első síkbáb-animációs filmünket, a „Max a 
csodaerdőben" címűt. Az akkor rendelkezé
sünkre álló Al-es kamera egyszerűsége 
„megengedte”, hogy kb. fél másodperces 
snitteket tudjunk felvenni. Kissé komikusán 
szögletes mozgás keletkezett, de az animá
ció lényege tanítható volt így is, s mivel 
azonnal visszanézhető volt, azonnal korrlgál- 
hatók voltak a hibák. A történetet a gyer
mekek közösen találták ki, az epizódokat és 
a figurákat kis csoportokban dolgozták ki. A 
„Csodaerdő" úgy keletkezett, hogy mindenki 
festett egy-egy nagyméretű hátteret, s a cse
lekmény folyamán a szereplők végigkalandoz
tak a különböző hangulatú erdőrészleteken. 
A bábukat - külön kivágott kezüket-lábukat, 
jobbra-balra és szembe tekintő arcukat - a 
gyermekek mozgatták. Mi, tanárok csak a 
kamerát kezeltük. Érdekes volt, hogy az

animáció fáradságos aprómunkája ellenére 
mennyire azonosultak a szereplőkkel. A 
felvételek visszajátszásakor megelevenedő 
báboknak frenetikus hatásuk volt. A majd 
tízperces filmet utólag profi stúdióban fe
szesre vágtuk és sikerült jó zenét is keresni 
a képek alá.

Ugyanebben az évben a „nagycsoporttal" 
(5. osztályosok), is eljutottunk az animálásig. 
Itt a megelőző programjainkban a tér volt a 
főszereplő. „Dobozgrafikákat'', kis díszleteket 
készítettünk, és célszerű volt ezeket a videó 
szemével is megnézni. Az elő-közép-háttérré 
széthúzott képecskék a képernyőn vissza
simultak a síkba, de ez a sík-kép a kamera 
mozgatásával, a világítás változtatásával, az 
élesség állítgatásával folyamatosan változott. 
A díszletek között a gyurmafigurák mozgatá
sa adódott kézenfekvőnek. Bevezető tanul
mányként a gyermekek igen nehéz, de na
gyon látványos feladatot kaptak: sorsolással
döntöttünk, hogy ki-ki milyen témájú szob
rocskát készítsen el és mivé alakítsa át a ka
mera előtt. Ezeken a felvételeken - kissé 
gyorsítva - maguktól átalakulni látszottak a 
gyurmafigurák. Az igazi nehézség abban 
állt, hogy tulajdonképpen „hátulról”, a kame
rának játszva alakították a szobrocskákat. (Ezt 
a gondolatot a kisebbekkel is eljátszattuk.)

Ebben a csoportban nem egyetlen közös fil
met csináltunk, hanem végeredményként a re
mek ötletek füzére készült el. Pl. Sakk-ország,
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ahol a kockás tájban „leütik a parasztot, és 
elveszik a lovát”. A díszletek elkészítése, a fi- 
Surák míves mesmlntázása időisényes munka 
volt, csakúgy, mint a felvételeké, így míg az 
egyik film felvétele folyt, a többiek keményen 
készültek. Igen tanulságos volt, hogy a hetekig 
tartó munka akár csak néhány perces etűdöcs- 
két eredményezett. A kis epizódokat termé
szetesen utólag még vágtuk, hangosítottuk, s 
így kerültek bemutatásra az év végi nyílt napon.

A következő évben az animációról technikai 
okokból le kellett mondanunk. Tudniillik új, 
modernebb kamerát kaptunk, s ennek auto- 
matikája nem tűrte az ilyen „videótlan" rövid 
expozíciókat, s csaknem egy évbe telt, míg 
rájöttünk, hogyan lehet becsapni. Ezért az ani
máció helyett fokozatosan „Játékfilmek" ké
szítésébe kezdtünk mindkét csoportnál. A ki
sebbeknél most már a rögtönzések (szituációs 
Játékok, riportok), alkalmi bábjátékok is terv
szerűen a kamerának készültek. Több változatot 
Játszottak el pl. a „Sétakocsikázás Athénban 
újholdnál" témára. Az évi munka betetőzése 
megint egy sok-sok külön ötletből összegyúrt 
nagy „mesefllm" lett, a „Kínai büdössárkány ” 
című, viszonyíag folyamatosan felvett produk
ció. A hatalmas díszletek és a fantasztikus 
Jelmezek elkészítése rengeteg képzőművészeti 
kreativitást igényelt. A nagy méretek, a közös 
forgatókönyv az együttmunkálkodást erősítették. 
Év végére a két alkalommal leforgatott pro
dukcióra kiváló kis közösség Jött létre.

A további években más témába kezdtünk, 
de mint segédeszközt a dokumentálásra 
használtuk továbbra is a videót.

A nagyobbakkal a megkezdett folyamatot 
némileg lelassította, hogy az év nagy részé
ben mással is kellett foglalkoznunk. Egy ipar
művész kolléganő diplomamunkájához neme- 
zelési gyakorlatokat folytatott a gyerekekkel. 
A nemezből természetesen díszleteket és 
bábokat is készítettünk, amelyeket marionett- 
technikával megmozgattunk és ezeket az 
etűdöket is levideóztuk. A tanév második fe
lében tértünk vissza az év elején elkezdett 
Játékokhoz, s monumentális díszleteket és 
bizarr Jelmezeket készítettünk elképesztően 
abszurd rögtönzésekhez. Most a kép és a 
hang viszonyát is vizsgáltuk, pl. azonos kép
sor alá más-más zenét kevertünk. Ezekre a 
Játékokra épült a következő évben az igazi 
feladat: egyetlen Játékfilm elkészítése.

A teljes tanévet a film elkészítésének szen
teltük. A forgatókönyv közös beszélgetések, 
viták aiapján született. Egyetlen keretjátékba, 
amely a GYIK-Műhelyben Játszódott, illesztet
tük be az egyéb Jó ötleteket mint epizódo
kat. A kerettörténet egyben dokumentálta is, 
hogy hogyan készült a film. Például az egyik 
epizód álarcosbálról szól. A kerettörténet
ben azt látjuk - miközben a konfliktus ala
kulását is figyelhetjük -, hogy miként készül
tek az álarcok. A játékfilmjelenetek mellett 
sík- és bábanimációt is alkalmaztunk. A film
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főszereplője elmeséli egy álmát: a lakatlan
szigeten, ahol él, meglátogatják a barátai és 
a szülei. Ezt síkbáb-animációban csináltuk 
meg. Egy másik epizódban egy labirintusban 
keveregnek a szereplők. Ugyanezt bábokkal 
is eljátszattuk, s ekkor derült ki, hogy az 
agy tekervényei közt bolyonganak. Bizonyos 
jeleneteket maszkban játszottunk. Hatalmas 
díszletek is készültek. Nem használtunk telje
sen kötött forgatókönyvet, hanem továbbra is 
hagytuk rögtönözni a gyerekeket. Csupán a 
forgatási terv határozta meg a felvételek sor
rendjét, s utólag a vágóasztalon állt össze a 
kész film. (Kb. 3 órás anyagból vágtuk meg 
55 percesre.) Közben kevés elmélettel is 
foglalkoztunk. Megnéztünk egy „igazi” forga
tókönyvet, összevetettük a megvalósult film
mel. Egy Tv-film forgatásán is voltunk. A ko
moly nehézség abban állt, hogy a 7-8. osz
tályosokból álló csapatból többeknek - és 
sajnos épp a főszereplőknek - rengeteg más 
iskolai elfoglaltságuk is akadt. A „színész- 
egyeztetés" megoldhatatlansága néha szinte 
megbénította a munkát. De a végeredmény - 
úgy érezzük - szórakoztató, pergő, kerek 
film lett.

Kezdetektől fogva a gyerekek magával a ka
merával is ismerkedtek. Bizonyos bátortalan
ság ránk is jellemző volt, amikor az értékes 
berendezést a kezükbe „mertük” adni. A na
gyobb gond mégis az volt, hogyan tanítsuk 
meg a gyerekeket, miként „rajzoljanak" a ka

merával. Alsóbb életkorban - de néha hato
dik-hetedikesek is - egészen másként kom
ponálnak rajzban, mint ahogy az objektív lát. 
Általában csak egymás mellé sorolják a kép 
elemeit, kerülik a kivágást, a takarást. A há
romdimenziós dobozgrafikák készítése némi
leg segített a látásmód megváltoztatásában. 
Itt kénytelenek voltak előtér-háttérben s né
mileg mozgásban is gondolkodni. A másik 
csapda a videó használatában éppen a moz
gatás csábítása. Nem a világ mozog, hanem 
a kamera megállás nélkül, mintha a nagy ka
szálással minden, láthatót be akarnának mu
tatni. így alkalmanként csak egy-egy mozga
tást taníthattunk. Ezért is nagy gond e mun
ka megszervezése, hiszen egyszerre csak egy 
kézben mehet a kamera, s nagyobb létszámú 
csoportnál ez időigényes aprómunkává lesz. 
A jelenlegi 7-8. osztályos csoportban ezért 
(is) rajzi stúdiumokkal kötjük össze a videó
zás tanulását. Hisz tulajdonképpen erről is 
van szó: a látvány és a valóság mind több 
oldalú megmutathatóságáról.
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T e c h n i k á k ,

t í p u s f e l a d a t o k

1. Maszkok készítése, kasírozásos technikák
a. Jelmezek

3 . Bábkészítés
4 . Csomasolás

5. Talált társyak
6 . Belső terek

7. Szobrok különféle anyagokból
8. Domborművek, gipszöntvények

9. Nyomtatási technikák 
(papírmetszet, monotípia, hidegtű, rézkarc)

10. Kollázs, montázs
11. Könyv, kódex, újság, levél 

ia. Térképek 
13. Zászlók

14. Mozgás leképezése
15. Diakollázs

16. Színes üvegablak-imitáció
17. Színes fényjáték
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1 . M a s z k o k  k é s z í t é s e ,  k a s í r o z á s i  
t e c h n i k á k

9-10 éves kortól egészen 14 éves korig.
(IV-VIII. osztály)

Az életkorhoz illeszkedik a maszk formája 
és kialakításának módja: az egyszerű, tűzött 
vagy ragasztott papírhengerből kiinduló 
maszkok a kisebb gyerekeknek valók. A na
gyobbak már kasírozott maszkot készíthetnek 
maguk által kigondolt szerepekben. Utóbbi
hoz első lépésben agyagból szilárd modellt 
készítünk, amelyet vízálló lakkal vonunk be. 
(Ez hosszabb időt igényel az agyag kiszára
dása miatt.) Erre a modellre rakjuk fel 4-6 
rétegben az egy-két ujjnyi széles csíkokra 
metélt, tapétaragasztóba mártott újságpapírt 
vagy csomagolópapírt. Fontos, hogy az első 
réteg még ne legyen ragasztós, csupán víz
ben puhítsuk meg a csíkokat. A csíkokat 
mindig az előző réteg csíkjaira keresztben 
helyezzük el. Száradás után kivágjuk a szem, 
száj nyílásait és temperával vagy akrilfesték- 
kel kifestjük a maszkot. (Tapétaragasztó he
lyett lehet csirizes papírral is dolgozni.) A 
papírhenger-maszk általában egy foglalkozá
son elkészül. A kasírozás legalább 3 foglal
kozást igényel, a száradási idők miatt.

A kasírozás technikáját más célra is hasz
nálhatjuk: lehet felfújt luftballonra színes pa
pírdarabokat kasírozni tapétaragasztóval, 
több rétegben; de a sima felületű tárgyak - 
műanyag vödör, tál, kuka stb. - is bevonha
tók és száradás után a szilárd héjakat össze
illesztve érdekes szobrokat, alakzatokat ké
szíthetünk.

Alufóliából is készíthetünk maszkot - na
gyobb gyerekekkel. Több rétegre van szük
ség, amelyeket fokozatosan helyezünk az 
arcra, kellő óvatossággal. A nyílásokat kivág
juk rögtön az első rétegen, és a gyerek ma
ga építheti föl arcán a maszkot, tükörben el
lenőrizve a munkát.

A gipszpólya, amit orvosi célra és építke
zéseknél is használnak, igen jól használható 
maszk, sisak stb. készítésére. Az arcra a 
szem és száj kivételével vékony polietilén 
fóliát tapasztunk, és ezután kezdjük óvatosan 
a nedves gipszpólya csíkjait fölrakni több ré
tegben, az egyes rétegeket keresztirányban föl
hordva. Vigyázzunk a szem környékén! A meg
szilárdult, kemény és rugalmas maszk (sisak) 
remekül festhető.
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2.  J e l m e z e k

Farsangi időkben minden gyerek készít va
lamilyen jelmezt, és a Gyík-Műhelyben is er
re az időszakra esnek a maskarás. Jelmezes. 
Játékok. A Műhelyben főllelhető minden 
anyagot felhasználunk erre a célra; elsősor
ban a textilanyagokat, de a csomagolópapír, 
újságpapír, papírzsák, karton és régi ruhada
rabok is alkalmasak Jelmezkészítésre. Olló, 
tű, cérna szükséges mindenekelőtt; előfordul 
a textil ragasztása, tűzése is, de ezek szük
ségmegoldások, nem anyagszerűek. A spárga, 
zsinór sok egyszerű ruhadarab rögzítésére 
Jó, övnek, bocskorszíjnak használható. Egy 
nagyobb papírzsákon fönt a fejnek és oldalt 
a karoknak lyukakat vágva óvodás, kisiskolás 
gyerek kényelmesen belebújhat; a papírzsákra 
festeni is lehet, ragasztani is lehet rá színes 
papírdarabokból mintát, ruhakiegészítéseket.

A papírzsákhoz hasonló módon papírhen
gerből is készíthetünk Jelmezt. Tűzéssel vagy 
ragasztással akkora papírhengert alakítunk ki, 
amekkora a gyerek testére kényelmesen rá
húzható. A vállrésznél papírpánttal kétoldalt 
összekapcsoljuk a hengert, így nem csúszik 
le. A karoknak lyukat vágunk, elég csupán 
félkörben kivágni a vállrész alatt a henger
ből. Az így kialakított törzshöz további pa
pírrészek tűzhetők, ragaszthatók: szoknya,
állatjelmezeknél farok vagy más kiegészítések. 
Színes papírral, festéssel elkészíthető a Jel
mez. Jól kapcsolódik hozzá a papírból ké
szült maszk, kalap stb. (Lásd: Maszkkészítés)
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3.  B á b k é s z í t é s

Bábot biztosan készített már mindenki, ha 
mást nem, fakanálbabát vasy kivágott papír
emberkét, amit hurkapálcára erősítve játszott 
el valamilyen történetet. Az ilyen egyszerű 
síkbábtól a mozgatható végtagokkal ellátott 
plasztikus marionettbábig számos típust ké
szíthetünk egyszerű anyagokból. A legegy
szerűbb természetesen a pálcára ragasztott, 
papírból kivágott, kifestett figura, de egy 
papírzacskót is könnyen kiegészíthetünk kéz
re húzható kesztyűbábbá, ujjbábot is lehet 
csinálni egy darab papírból. A papírból ki
vágott bábhoz hasonlóan, lécre vagy pálcára 
rongyokból, papírból plasztikus, nagyméretű 
bábot készíthetünk. Fentről lefelé haladva ki
alakítjuk a fejet, a törzset - esetleg végta
gokat - és fel is öltöztetjük. A felülről zsi
nórokkal mozgatható, textilből készült mari
onettbaba elkészítése nagyobb gyerekeknek 
ajánlható, hosszabb ideig tartó munkát igé
nyel.

Agyagból vagy sólisztgyurmából is csinál
hatunk ujjra húzható bábot, ha megszárad, 
szépen festhető temperával.

Igényes kivitelű bábokhoz a kasírozásos 
technikát válasszuk, csirizzel vagy tapétara
gasztóval, főként a fej megformálásához. (A 
maszkkészítésnél részletesen leírtuk a tech
nikát.)
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4 .  C s o m a g o l á s

A teremben föllelhető tárgyak - szék, sze
métkosár, seprű, vödör, dobozok stb. - föl- 
használásával csomagolás-szobrokat készíthe
tünk. Az egyes tárgyakat beburkoljuk csoma
golópapírba, spárgával Jól kórülkötözzük és 
egymáshoz illesztjük - szintén kötözéssel - 
úsy, hogy értelmes alakzat jöjjön létre: ülő 
ember, valamilyen állathoz hasonló figura, 
esetleg fantázialény. A csomagolópapír és a 
spárga a különböző színű és anyagú tárgya
kat közös nevezőre hozza, egységes lát
ványt ad. Kis kiegészítésekkel - ugyanabból 
az anyagból - még életszerűbbé tehetjük a 
szobrot, de ügyeljünk arra, hogy az egysé
ges hatást ne zavarja meg az utólag beil
lesztett elem. A munkát célszerű egy foglal
kozásra tervezni, hiszen feltehető, hogy a 
tárgyakra rövidesen szükség lesz más cso
portok, munkafolyamatok számára. A kész 
szobrokat fotón vagy videón örökíthetjük 
meg.

A csomagoláshoz bármilyen más anyag, 
például újságpapír, drapéria, alufólia is föl
használható, ha kellő mennyiségben áll ren
delkezésre.

5.  T a l á l t  t á r g y a k

Az utcán lomtalanításnál talált vagy ott
honról hozott tárgyak, alkatrészek remek ki
indulást szolgáltathatnak érdekes szobrok, 
tárgyegyüttesek készítéséhez. Az „talált” 
tárgy anyagához, színeihez illeszkedő kiegé
szítésekkel ember, állat vagy fantázialény 
alakulhat ki a gyerekek keze alatt. Jó alka
lom ez arra is, hogy bőséges tapasztalatot 
gyűjtsünk az anyagokról és a technikai meg
oldásokról. A tárgyegyüttest esetleg rögzítés 
nélkül, csupán egymásra helyezéssel alakít
hatjuk ki, vagy anyagtól függően szöggel, 
dróttal, spárgával rögzítjük egymáshoz az 
egyes részeket.

A tárgyak átalakítása úgy is történhet, 
hogy ceruzával, krétával körülrajzoljuk őket, 
s ezekből az alakzatokból kiindulva új for
marendeket alakítunk. Kivágva a körülrajzolt 
formákat, játszhatunk egy sík felületen azzal, 
hogy különféle elrendezésben milyen új 
alakzatok jönnek létre. Élőlényekké is vará
zsolhatjuk az így kapott síkformákat, szem
mel, szájjal, végtagokkal.
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6 .  T é r é p í t é s

A játékhoz, meséhez, amelyhez fosialkozá- 
saink kapcsolódnak, külön tereket hozhatunk 
létre a munkához használt helyiségeken be
lül. Kifeszített spárgák és nagyméretű színes 
drapériák segítségével elkülönített tereket al
kothatunk, esetleg különleges fényhatásokat 
alkalmazhatunk. A térkialakításra igen alkal
mas a nagyméretű, mindkét oldalán sima 
hullámpapírtábla, amelyből kártyavárszerűen 
vagy lécek és drótok segítségével építkez
hetünk. A hullámpapírra temperával jól lehet 
festeni, így ezek a terek díszíthetők. A te
kercsben tárolt hullámpapírból remek útvesz
tőket lehet csinálni, illetve egy-egy többsze
mélyes kis kuckót, amelyet lefedünk. Az 
egész termet beszőhetjük gézzel, spárgával 
és az így kialakuló térben játszhatunk. Nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló papírdobo
zokból szintén lehet falakat építeni, kuckót 
gyártani, külön tereket létrehozni. A terek 
hangulati hatása döntő fontosságú a gyere
kek számára. Gondot jelenthet az, hogy az 
esetek nagy részében a foglalkozás végén le 
kell bontanunk az építményt, térkonstrukciót 
és ez a gyerek számára kellemetlen érzés. 
Ha mód van rá, őrizzük meg hosszabb ideig 
saját külön kis terünket, világunkat.
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7.  S z o b r o k  k ü l ö n f é l e  a n y a g o k b ó l

Az ujjnyi asyasszobrocskától a mennyezetig 
érő fáig, totemosziopig a legváltozatosabb 
anyagokból készíthetünk szobrokat, kisplaszti
kákat. A leggyakrabban használt anyag az 
agyag, melyet száradás után esetleg tempe
rával kifesthetünk. Az agyagból készíthető 
szobor méretét az agyag súlya és szilárdsá
ga korlátozza; nagyobb szobrokat fából, lé
cekből vagy faágakból, esetleg drótból ké
szült vázra építhetünk. További probléma, 
hogy száradáskor az agyag térfogata csök
ken, ezért a túl vaskos tömbök minden 
irányban megrepedeznek. Ezért is célszerű 
nagyméretű ember, állat vagy más szobrok 
készítéséhez gipszes pólyát használni, amely 
szilárd és némiképp rugalmas, szívós 
felületet képez a vázon. A faágakból, lécek
ből álló váz részeit dróttal rögzítjük egymás
hoz; a szobor „húsa" lehet gyűrött újságpa
pír, csomagolópapír, rongy. Erre kerül végül 
a „bőr”, a gipszes gézpólya, esetleg gipsz
be mártott rongy. Használhatunk tapétara
gasztóba mártott újság- vagy csomagolópa

pírt is, megszáradva jól festhető réteget 
képez a szobor felületén. (Ekkor csíkokban 
hordjuk fel a papírt, több rétegben, a réte
geket egymásra keresztirányban.) Az így ké
szült szobrokat szépen ki lehet festeni.

A papír önmagában is alkalmas kisméretű 
ún. papírplasztikák készítéséhez. Több réteg
ben összeragasztva a műszaki rajziap is elég 
szilárd, makettek, figurák készíthetők belőle. 
Célszerű az egyszerű mértani formákból ki
indulni: henger, kúp, kocka stb. Ezeket cson
kítva, kiegészítve a legváltozatosabb formák 
alakíthatók ki. (Hengerből kiindulva egy alka
lommal egész őserdőt építettünk a Műhely
ben; a különleges formájú fákat tarkára fes
tettük.) Fontos az egyes részek jó rögzítése.

A papírdobozok is jó kiindulást adnak 
szobrok építéséhez. A különféle méretű do
bozokból akár óriást vagy állatszobrot (tró
jai faló) építhetünk, lécek és drót segítségé
vel. Az egyre kisebb, egymásra helyezett 
dobozokból totemoszlop építhető, amit ter
mészetesen kifestünk, díszítünk, plasztikus 
részletekkel gazdagítunk.
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8.  D o m b o r m ű v e k ,  g i p s z ö n t v é n y e k

A dombormű lessyakrabban agyasból ké
szül. Száradás után temperával jól festhető. 
A friss, puha agyagdomborműről gipsznega- 
tívot önthetünk, csupán előbb 1-2 cm-es 
peremet kell képeznünk körös-körül, hogy a 
híg gipsz ne folyjon szét. 15-20 perc szi- 
lárdulás után az agyag lefejthető a gipsz
öntvényről. A gipsz esetleg színezhető, por
festéket keverve hozzá.

A száraz agyag- és gipsztömböket késsel 
jól lehet faragni. Hengeres flakonba öntött 
gipszből a gyerekek szívesen faragnak pe
csételő hengert, amelyet puha anyagon vé- 
SiSSörgetve a bevésett minta tükörképét 
kapjuk.

Dombormű készülhet a legváltozatosabb 
anyagokból, anyagkombinációkból. A puha 
agyagba kavicsokat, terméseket, magokat 
nyomkodhatunk és így alakítunk ki formákat, 
ritmikus képleteket. De sólisztgyurmát is 
használhatunk ugyanerre a célra, sőt kenyér
tésztát is. (Ezt, ha mód van rá, meg is süt
hetjük.) Még kötés előtt a híg gipszbe is 
nyomkodhatunk mindenfélét. Textilből is ké
szülhet dombormű, karton vagy más szilár
dabb alapra. A különféle színű és mintájú 
anyagok sokszor azonnal egy bizonyos lény, 
tárgy képzetét sugallják; eleven hatású em
berfigurák is készülhetnek így, hiszen a ru
házat valódi, ruhaszerű anyagokból készül.
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9 .  N y o m t a t á s i  t e c h n i k á k

A legegyszerűbb „nyomtatás” a festékkel 
bevont kézzel készült nyomat. Lábbal is le
het csinálni, nagyméretű papírlapon járva, 
táncolva. Ezek a nyomatok kiegészíthetők 
más figurákká; vagy a papírból kivágva és 
egymáshoz illesztve ismét új, ágas-bogas a- 
lakzatok Jönnek létre, emberre, állatra, nö
vényre hasonlítók.

Igen egyszerű a dörzsölés is, amit fran
ciából származó szóval frottázsnak neve
zünk. Érdekes mintázatú érdes felületre 
vékony papírlapot simítunk, és oldalára fek
tetett krétával végigdörzsöljük a felületet. 
Kirajzolódik a felület mintázata. Gyűjthetünk 
ilyeneket szűkebb vagy tágabb környeze
tünkben, s azután ezekből az elemekből 
képeket alkothatunk, megbeszélve, hogy a 
felületek rajza milyen képzeteket hív elő 
bennünk. (Víz, haj, halpikkely stb.)

Mindenki ismeri a krumplinyomatot, amikor 
a félbevágott krumpli felületét megfaragjuk, 
azután befestékezzük és a papírra nyomjuk. 
Ismétlődő minták készítéséhez nagyon jó, 
például papírruhák mintázatát vagy nagyobb 
felületek ritmikus megmozgatását lehet elérni 
ezzel a módszerrel.
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P a p í r m e t s z e t

Az egyik gyakran használt technika az ún. 
papírmetszet. Papírlapra kivágott papírból a- 
lakzatokat ragasztunk, és nyomdafestékes 
hengerrel befestékezzük a felületet. A hen
ger nem tudja mindenütt elérni az alaplapot, 
s így kihagyások keletkezhetnek a formák kö
rül. Az így elkészült dúcról több levonatot 
is készíthetünk, hengereléssel. Újra festékez- 
ve újabb levonatok készíthetők.

M o n o t i p i a

Egy üveglapra vékonyan felhordunk valami
lyen színes festékréteget. Egy fehér papírla
pot ráhelyezünk, amire valamilyen tompa 
tárggyal rajzolunk. Ennek nyomán a papír túl
oldalán keletkezik a rajzolat.

H i d e s t ű

Az alumínium- vagy rézlemezt gondosan si
mára polírozzuk. A tükrös felületre acéltűvel 
karcolunk. Körkörös mozdulattal hordjuk fel a 
mélynyomó festéket, a fölös mennyiséget se
lyempapírral távolítjuk el. A karcolás nyomán 
keletkezett árkokban megül a festék, amit a 
préselés során az előre beáztatott papír ma
gába szív. Mindez elvégezhető (a polírozás 
kivételével) vastag mú'anyagfóliával is.

R é z k a r c

Hasonlít az előbb ismertetett eljárásra, de 
csak annyiban, hogy alapanyaga a rézlap, 
szintén mélynyomó eljárás és ugyanúgy kell 
nyomtatni. Itt azonban a mívesebb munka fi
nomabb, igényesebb produktumot eredmé
nyez.

A rézlap fényesre csiszolt felületét alapo
zó viasszal vonjuk be. A felhevített lemezre 
hengerrel terítjük a viaszt vékonyan és még 
mielőtt teljesen kihűlne, kanócgyertyával fe
ketére füstöljük. Ezután karcolhatunk a viasz
ba, a fekete felületen jól látszik a karctű 
nyoma. Nem kell erőteljesen végezni a mű
veletet, hiszen a vízben oldott vasklorid fe
ladata a rézlap felületére árkot marni. Kb. 
10 perces maratás után lemossuk petróleum
mal az alapozó réteget. Az így létrejött kli
sével bármennyi nyomatot készíthetünk. 
Nyomtatás után érdemes a nedves papírlapot 
ragasztószalaggal kifeszíteni, hogy sima felü
letet kapjunk.
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1 0 .  K o l l á z s ,  m o n t á z s

Mindkét szó a franciából ered, az első ra- 
sasztást, a második összeillesztést jelent. A 
Syakorlatban az utóbbit többnyire fotók, új- 
ságklvásások, reprodukció-részletek összeállí
tására használjuk, a kollázs szó jelöli mind
azt, amit síkban, ragasztással állítunk ö^sze, 
és nem fér bele a montázs kategóriájába. 
Ilyen lehet a színes papírokból, tépkedéssel 
vagy vágással kialakított formák együttese, 
mely lehet elvont vagy figuratív jellegű. 
Számtalan anyagból készíthetünk kollázst, 
textilmaradék, falevelek, növényi részek, pa
pírfecnik és még ezer más dolog alkalmas 
erre a célra. Ennél a technikánál a ragasztás 
minősége a fontos, erre mindig ügyeljünk. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a legegysze
rűbb műveletet is sokszor hibásan végzik a 
gyerekek, talán, mert nem figyelmeztetjük 
őket kellő nyomatékkal. A forgalomban lévő 
ragasztók többségét úgy kell használni, hogy 
mindkét ragasztandó felületet bekenjük, és 
egy darabig száradni hagyjuk. Az sem baj, 
ha egészen megszárad, ekkor egy kis híg ra
gasztót viszünk fel az egyik felületre és így 
illesztjük össze a részeket. Gyakran látni, 
hogy a gyermek bőségesen beragasztózza a 
ragasztani kívánt felületet, rögtön összenyom
ja és várja - hiába - hogy hamarosan meg
száradjon. Nem fér levegő a ragasztóhoz és 
igen-igen lassan köt.

A montázs-technikát fantasztikus, szürreális 
hatások elérésére lehet jól felhasználni. Újsá

gokból, folyóiratokból különféle formákat, 
emberi alakokat, arcokat, kezeket, állatokat, 
tárgyakat vágunk ki - itt viszont a precíz 
körvonal a fontos, a az alakok gondos 
kivágása -, és ha van egy kollekciónk ilyen 
képekből - reprodukciók részletei is szóba 
jöhetnek - akkor kezdődhet a játék: próbál
gatjuk, hogyan illeszthetők össze az egyes 
részletek úgy, hogy értelmes - noha esetleg 
fantasztikus - egész álljon össze belőlük. A 
legjobban sikerült összeállítást ragasztással 
rögzítjük az alaplapon - ami megint csak 
lehet egy fotó, reprodukció, színes papír 
vagy más megmunkált felület.

Természetesen jól kombinálható a két tech
nika, sőt a nyomtatási technikáknál leírt frot- 
tázs is alkalmazható ezekkel együtt.
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1 1 . K ö n y v ,  k ó d e x ,  ú j s á g ,  l e v é l

Esyre syakrabban készülnek effajta művek a 
Műhelyben, talán a fokozódó audiovizuális 
nyomás ellensúlyozására. A középkorban még 
kézzel írták - rajzolták, festették - a kóde
xeket, ezt a míves munkát próbáljuk követni. 
Minden gyerek készíthet magának egy köny
vet, amelynek minden egyes lapját ő írja, 
rajzolja, festi. Iniciálék, rajzok, térkép, álmos
könyv kerülhet bele. Végül egybefűzzük a la
pokat és kemény borítótáblát készítünk a 
könyvnek. Ez persze sok időt kíván.

Az újság lehet egy képzeletbeli utazáshoz 
kapcsolódó valami, akárcsak a levél. Itt is 
rajzok, festmények (fotók) egészítik ki a szö
veget. Fontos a tördelés, a lapok szöveg- és 
kép szerkezetének ritmusa is. Lehet kis cso
portokban többféle újságot is gyártani.

Az egyiptomi képeket, szövegeket az ókor
ban papiruszra festették. A papiruszt imitál
hatjuk csíkokra szabdalt csomagolópapírral.

amelyet tapétaragasztóval, 2-3 rétegben ke
resztben felhordva egymásra ragasztunk. Szá
radás után kicsit ráncos, egyenetlen felület 
keletkezik, erre festünk, rajzolunk. A gyere
kek megtanulhatják a hieroglif-írás egy egy
szerű változatát, úgy, hogy az ábécé betűi
nek egy-egy hieroglif jelet feleltetünk meg. 
(Ehhez segítséget nyújthat Kákosy László: Ré 
fiai című könyve, melyben van egy táblázat 
a 24 egyiptomi alaphangzó hieroglifjéről. 
Természetesen nem lehet minden hangzót 
megtalálni benne, amit a magyarban haszná
lunk, de kis csalással egészen használható 
ábécét csinálhatunk.) A „papiruszra” így ír
hatnak, kiegészítve a rajzokat.

A képzeletbeli utazás módot ad levelek 
írására képzeletbeli ismerősöknek, fotót, fale
velet, újságkivágást stb. felhasználva. Palack
ba zárt üzenetet is küldhetünk a szigetről, 
ahová vetődtünk.
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1 2 .  T é r k é p e k

A térkép eredetiles ^sy nasyobb térbeli 
esyüttes (város, orszás, földrész) síkban le- 
képzett vetülete kis méretben. A Műhelyben 
Syakran készülnek térképek arról a tájról, 
szisetről, orszásról, amelyben az adott Idő
szakban a gyerekekkel közösen képzeletben 
élünk. Ezek a térképek sokszor hatalmasak, 
nagyméretű tekercs-papírokra festjük őket. 
Néha kicsi, egyszemélyes térképet rajzol kl- 
ki magának; a nagy térképeket közösen raj
zoljuk, festjük. Az egyes felületek faktúrája, 
mintázata, színe más-más jelentést hordoz. 
Néha apró plasztikus elemeket helyezünk el 
a felületen. A térkép átalakulhat dombormű
vé is, ekkor szilárd alapon agyagból, esetleg 
gipszből épül fel. Lehet ilyenkor a külön-kü- 
lön készült részeket egybeépítve nagy, közös 
domborművet létrehozni. Ha nem rontja el a 
plasztikai elemeket, utólag kifesthetjük tem
perával az agyag vagy gipsz domborművet. 
A végső fázis a makett, amikor elkészül egy 
település vagy tájrészlet pontos kicsinyített 
mása. Képzeletben a történelmi korokban ka
landozva, nemritkán készültek hasonlók a 
GYIK-Műhelyben.

1 3 .  Z á s z l ó k

A zászló egy embercsoport összetartozá
sának jelképe - a csoporton belül alakuló 
kisebb csoportok készíthetnek közösen egy- 
egy zászlót, vagy egyénenként ki-ki a saját 
magát kifejező zászlót. Ez akkor érdekes, ha 
a foglalkozásoknak van egy háttértörténete 
és így értelmezhető a csoportokra válás. 
Példa erre a VI. osztályosokkal több ízben, 
egész évben játszott középkor, amikor céhek 
alakulnak és ezeknek kell jelvényt, pecsétet, 
zászlót tervezni. A zászló célszerűen textil 
alapanyagú, formája változatos lehet (érde
mes kissé áttekinteni a régmúlt idők zászló
alakjait). Az alapra varrással, esetleg csupán 
ragasztással vihetünk fel újabb formákat, sá
vokat, motívumokat. Festeni is lehet a vá
szonra, lehetőleg olyan festékkel, ami nem 
fut nagyon szét.

A munka időtartama 2-3 foglalkozás, méret
től és kidolgozástól függően.
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1 4 .  M o z g á s  l e k é p e z é s e

A vonal természetének mesismerésére al
kalmasak azok a feladatok, amelyek bizonyos 
mozsásokat a vonal jellesével próbálunk ki
fejezni. A vonal vastassása, színe, íve, ritmi
kus sördületei kifejezhetik esy ember moz- 
Sását (másmilyen a syerek, másmilyen az 
öres néni járása), esy állat (kis kutya, béka, 
lésy stb.) haladását és annak jellesét. Nasy, 
földre fektetett papírlapon játszhatjuk, s 
esymásra is jól fisyeljünk. Az is jó, ha 
utólas kell esymás vonaláról kitalálni, hosy 
miféle lény mozsását képezi le. Színes fon
alakkal térben is mescsinálhatjuk, sőt 
spársából, drótból is, amit előzőles ki-ki 
mesdolsoz a választott téma szerint. A 
színes fonalak, cérnák, spársák sík lapra is 
helyezhetők, rasasztással röszítjük őket.
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1 5 .  D i a k o l l á z s

Üveses diakeretbe a két üveglap közé vé
kony, lehetőleg némiképp áttetsző elemeket 
helyezünk - színes fóliadarabkát, gézdarab
kát, ragasztó-, festékkeveréket, esetleg raj
zolunk alkoholos filctollal az üvegre. Az 
összeállított diát kivetítve váratlan látvány 
keletkezik; ha jól sikerült a kompozíció, pa
pírra vetítjük ki, átrajzoljuk és esetleg kifest
jük, megdolgozzuk a rajzot. Sikertelenség 
esetén tovább lehet kísérletezni, újabb 
anyagokkal új diákat készítünk. A vetítés 
mindig egy esemény, mert sohasem lehet 
egészen kiszámítani, hogy kivetítve, nagy 
méretben a diakollázs hogyan fog kinézni.

Próbáljunk természetes anyagokat - madár- 
toll, növényi részek, levelek, rovarszárny 
stb. - is belekomponálni az együttesbe.
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1 6 .  S z í n e s  ü v e g a b l a k - i m i t á c i ó

Kis méretben színes tervet készítünk, amit 
méretarányosan átlátszó műanyas fóliára má
solunk. Az átrajzolásnál alkoholos filctollat 
alkalmazunk.

A színes felületek kitöltésére üvesfestéket 
vasy alkoholos filctollat használunk.

Nasyobb felületnél használható més a ke
reskedelemben kapható különböző színes 
fólia - amennyiben megegyezik a tervezett 
színnel. Ennek felragasztásához technokol ra- 
pidot használunk. Munkánk végeztével üres 
ablakfelületre ragasztjuk művünket, ami ha
sonló hatást kelt, mint a katedrálisok valódi 
ólomkeretes színes üvegablakai.

1 7 .  S z í n e s  f é n y j á t é k

A színes üvegablak fényhatásához hasonló 
hangulatot tudunk kelteni mesterséges fény
nyel is.

Sötét szobában üveglapra festünk üvegfes
tékkel vagy alkoholos filctollal, amit alulról 
világítunk meg reflektorral.

Alkotásunk improvizáció, érdekes játék a 
színekkel. Eredménye az a tünékeny színes 
fényhatás, ami az egész termet betölti.
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J e g y e z g e t é s e k

A gyerekekkel el kell hitetni, hogy ami nincs, 
az is van. Pontosabban: az, ami nem ehető 
és tapintható, tehát a képzeletünk teremt
ményei. Próbálkozásom többszörösen nevet
séges, mert a gyerek, aki nem kételkedik ab
ban, hogy a papírdoboz, ami éppen tolat, az 
tehervonat, amikor a játékát befejezte és 
megkérdezem tőle.- „hol a tehervonat?” - ki
csit csodálkozva néz rám: „ja, a papírdobozt 
kérdezed?" ... Ha művészi nem is, de alkotói 
szituáció érhető tetten a fenti példában. (A 
játéknak vége, vége a kreatív szituációnak?)

Jó volna, ha tartósan és nem „csak” játék 
közben léteznének a még nem tárgyiasult, vagy 
tárgyiasulásra eleve alkalmatlan, képzeletünkben 
létező dolgok. Igyekeznünk kellene anélkül, hogy 
utópistákat nevelnénk, a képzelet szülötteit nem 
csak képzeletbeliként megőriztetni, ápoltatni...

Egy forma mozgása a gyerekek számára cse
lekvést, történést jelent, nem pedig a felü
lethez, a többi formához való viszonyt. 
Amikor azt kértem, hogy ne használjanak figu
rákat (5. osztály), csak színfoltokat, az egyik 
kisfiú boldogan hozta a zöld és piros fol
tokat: „ugye, Árpi bácsi milyen jól rohannak?” 
Valóban, a foltok alá rohanó pálcika-lábak 
kerültek... A vonal dinamikája legalább ilyen 
érthetetlen, még olyan gyerekek számára is, 
akik rendkívül expresszíven, dinamikusan raj
zolnak. A vonal csak akkor „mozog" számukra, 
ha „húzzák a csíkot" (nyomvonal), de ha a 
következő pillanatban egy figurát kérünk tőlük, 
a kontúrját alkotó „csík” már nem mozog...

Ki tud nagyobbat rajzolni?
Mit?

Mindegy, hogy mit, csak minél nagyobb 
legyen.

A rajzok: egy elefánt a lap közepén (egérnek 
hat), felhőkarcoló (pálcika), piramis (gúla), kövér 
ember (alig fér a lapra), egy óriás, mellette egy 
ember (az óriás normális, az ember törpének 
hat)...stb. Kiemelem a kövér embert, „majd 
szétfeszíti a lapot" (tehát a laphoz viszonyítva 
nagy). Próbálom megértetni a viszonylagosságát, 
azt, hogy a képen belül sajátos törvények 
uralkodhatnak és uralkodnak akaratunkon kiül. 
Tehát hiába rajzolt Zs. elefántot, árvának, kicsi
nek, pontnak hat a hatalmas fehér lapon...

A magyarázatom után átesünk a ló másik 
oldalára. P. hatalmas egeret rajzol - kilóg a 
lapról -, mellé bolha nagyságú elefántot. 
Lassan megértem, fogalmi úton nehéz lesz 
tisztázni a foltok-formák viszonylagosságát.

Az elsősöknél, másodikosoknál agyagból „mi
nél nagyobbat” csinálni. Igyekszem megértetni, 
hogy minél kevesebb anyagból, minél nagyobb 
terjedelmű valamit szeretnék látni. (Ez a játé
kos feladat - sejtem - azt célozza, hogy ala
posan megismerkedjenek az anyag teherbírásá
val, kezelhetőségével. A legegyszerűbb formá
ja, amikor versenyzünk, hogy azonos méretű 
asyaSSoiTibócból ki tud magasabb tornyot épí
teni. De most szeretnék a feladatról egyszerre 
két bőrt lenyúzni.) A dolgok jól alakulnak, töb
ben rájönnek, hogy ha üregesre készítik azt a 
valamit, akkor nagyobb lesz, mintha tömören 
hagyják. De elkövetek egy baklövést, mert 
megpróbálom tisztázni velük a tömeg és a héj
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közötti különbséget. Zavartan néznek rám, már 
éppen föladni készülök, és bánom, hogy az 
önfeledt munkájukat fölöslegesen megzavartam. 
Zs., aki rendszeresen elemózsiával érkezik a 
foglalkozásra (egyenesen a napköziből Jön), iz
gatottan kiabál: „Árpi bácsi, Árpi bácsi", és 
rohan a táskájához, előhúzza az uzsonnás 
zacskóját. Könyökig eltűnik benne, majd az 
asztalhoz rohan, komótosan kiterít egy papír- 
szalvétát, a zsebéből előhúz egy keménytojást. 
Gyakorlott mozdulattal az asztal sarkához veri 
és gondosan lepucolja. A többiek kíváncsian 
körüláliják, lökdösik. A lepucolt tojás mellé te
szi a héját, majd amennyire lehet apróra töri 
és kis kupacba rakja. A többiek nem értik: a 
lepucolt tojásnál láthatóan sokkal kisebb kupac 
az összetört tojáshéj. Hát igen. Szemléltetés
ből leckét kaptam. A magyarázatom közben 
emlegettem ugyan a tojást, de ilyen dramatur
giával, az egész társaság feszült figyelme mel
lett, még ha eszembe Jut is, hogy hozzak ma
gammal főtt tojást, aligha szemléitethettem vol
na mondandómat. Fölkaptam Zs.-t, Jobbról-bai- 
ról megcsókoltam. Azóta örülök, ha foglalkozá
saimra elemózsiával érkezik valamelyik gyerek. 
Ők nem tudják, miért mosolygok olyan szere
tettel az uzsonnás zacskójukra...

Sokáig úgy éreztem, hogy a tanítással át kell 
adni valamit. Tévedtem. Ezért éreztem úgy, 
hogy mindig csak „kiadok" magamból és kevés 
az időm a töltődésre. Amikor tudatossá vált 
benne, hogy nagyon sokat kapok tanítás köz
ben, kezdtem Jobban, de még mindig nem Jól 
érezni magam. S csak akkor éreztem magam 
először Jól, amikor rájöttem, hogy az „adásra" 
kell tanítani. Az adni nincs kapcsolatban a cse

rekereskedelemmel, tehát a gyerekek „adni" 
kezdenek, bárki fogadhatja az adományt, akinek 
van „vevőkészüléke".

T. bejelenti, ma rossz kedve van. Miért? - kér
dezem. T.: mert ma minden sikerült. Fölsorolja: két 
ötös, elveszítette a lakáskulcsát, de D. megtalálta, 
palacsinta volt ebédre, N.-t elültették mellőle (utál
ja), megengedte a mamája, hogy megtartsa az 
aranyhörcsögöt, amit tegnap még ki akart dobni 
(meg is mutatja, a táskájából egy kilyuggatott alu- 
miniumládikót vesz elő)... Megnyugtatom, nagyon 
nehéz feladatot fog kapni, nehezebbet, mint a 
többiek. Ennek láthatóan örül. A feladata az, hogy 
a csoport minden tagjának próbáljon örömet 
szerezni. Foglalkozás közben kis cédulákat rajzol, ír, 
időnként föláll, odamegy valakihez, fülébe súg va
lamit (kérdez). Visszamegy az asztalhoz. Szapo
rodnak az összehajtogatott cédulák. Hozzám is 
odajön, megkérdezi szeretem-e a hörcsögöt. Visz- 
szasúgom, hogy nem volt még dolgom vele, de 
aranyos... A foglalkozás végén, amikor öltözködnek, 
mindenkinek a kezébe nyomja a személyre szóló, 
összehajtogatott cetliket, s azt mondja, hogy most 
nem szabad kibontani, majd csak otthon. Két 
gyereknek nem Jut. Láthatóan zavarban van, majd 
félrehúzódik, háttal áll és a zsebében kotorászik. 
Gyorsan becsomagol valamit, és előbb az egyik, 
majd a másik gyereknek nyomja a kezébe. Már 
mindnyájan felöltözve rá várunk, amikor táskájából 
előhúzza az aluminiumdobozt és a kezembe nyom
ja. Tiltakozva mondom, hogy éppen ma engedték 
neki, hogy megtartsa... „Van másik kettő" nyugtat 
meg, a mama már ezt a harmadikat nem akarta 
megengedni... A hörcsögöt a legkacifántosabb in
dokokkal tudom csak viszszautasítani. Feltehetőleg 
ez T. egyetlen sikertelensége a mai napon.
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J á t é k o k

Gyakori, hogy a foglalkozás elején vagy vé
gén rövid, néhány perces Játékot iktatunk 
be. Az úgynevezett „átvezető Játékok" az 
aznapi feladat elmondása előtt az átállást 
szolgálják; a külvilág különféle zavaró hatása
it, zajait magunk mögött hagyva ráhangoló
dunk a Műhely sajátos hangulatára. Kisebb 
gyermekekkel - óvodásokkal, kisiskolásokkal - 
a foglalkozás közben is lehet rövid Játékszü
netet tartani, ha ezzel nem törjük meg azt 
a folyamatot, ami az adott napon megy vég
be. A foglalkozások végén pedig, a takarítás, 
rendcsinálás után, ha marad egy kis idő. Ju
talomképpen Játszhatnak a gyerekek. A Játé
kok eredete sokféle, egyeseket különböző 
könyvekből merítettünk, másokat a GYIK-Mű- 
hely valamelyik művésztanára hozott a Mű
helybe, s tőle vettük át. Idővel a Játékok 
újabb változatai is kialakulnak, a gyerekek is 
átalakíthatják őket, sőt maguk is kitalálnak új 
Játékokat, néha pedig ők hoznak olyan Játé
kot, amit addig még nem ismertünk.

Különösen a kisebb, óvodás, kisiskolás gye
rekek számára fontos a Játék. Az átvezetés 
gyakran meseolvasás. A Játékok egy része a 
figyelem erősítését, koncentrálását szolgálja, 
különféle irányokban. Más Játékok az átválto
zás Játékai, a gyerekek pár percre átalakul
hatnak képzeletben egy másik lénnyé, növény- 
nyé, állattá, mesefigurává. Az ügyességi Játé
kok versenyszerűen zajlanak. A sokéves ta
pasztalat azt mutatja, hogy tanárnak, gyerek
nek egyaránt hasznos, ha a foglalkozásnak

stabil szerkezete van,- ezt persze - ugyan
úgy, mint az éves munkatervet - nem szabad 
mereven felfogni. A bevezető Játék megnyug
tatja a gyerekeket - akkor is, ha közben lát
szólag nagy a csatazaj -, segíti őket abban, 
hogy belehelyezkedjenek a GYIK-Műhely vilá
gának otthonos érzésébe. Az itt következő 
játékok csupán ízelítőt nyújtanak az évek so
rán kipróbált és bevált, rövid, pár perces Já
tékokból.
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1 . J ó l  l á t t a d ?

A gyerekeket két csoportra osztjuk, a két 
csoport versenyben áll egymással. (Ez a já
ték hosszabb ideig is játszható, nyári tábo
rokban rendszerint előkerül.) Az egyik cso
portból páran előrelépnek és a másik cso
port tagjai tüzetesen szemügyre veszik őket 
- ruházatukat, hajuk, szemük színét, karórát, 
hajcsatot stb. Ez egy-két percig tart, s utána 
a gyerekek eltűnnek a színről. A játékvezető 
a csoport tagjaival a háttérben megbeszéli, 
hogy milyen kérdéseket tesznek fel a másik, 
megfigyelő csoportnak. Lehetnek egyszerűb
bek - hány szőke gyerek volt a kiállított tár
saságban? - vagy ravaszabbak - összesen 
hány fémből készült tárgy volt rajtuk látható? 
Persze csupán a valóban jól észlelhető, 
megfigyelhető tulajdonságokra lehet kérdezni. 
A másik csoport némi tanakodás után vála
szol - helyesen vagy helytelenül. Ha a 3-4- 
5 kérdésre megfeleltek, lehet cserélni - s 
eldől, hogy melyik csoportban figyelme
sebbek a gyerekek.

2.  M i t  z ö r g e t e k ?

Ismét két csoport versenyez egymással; 
célszerű egy drapériával vagy más válaszfal
ként szolgáló anyaggal elválasztani őket egy
mástól. A feladat igen egyszerű: az egyik
csoport tagjai egymás után különféle tárgya
kat ejtenek a földre, s a másik csoport tag
jai próbálják kitalálni a zörej alapján, hogy 
milyen tárgy pottyant a földre. A játékhoz 
csend szükséges, s mindenképpen vigyázni 
kell, hogy csupán a hallásra támaszkodva 
tippeljenek. Élvezetes játék, számos megle
petéssel.

3 .  Z s á k b a m a c s k a

Egy nagyobb vászonzsákba vagy terjedel
mesebb drapéria alá a tanárok tárgyakat he
lyeznek, amelyeket puszta tapintás alapján 
kell a gyerekeknek felismerniük. Ez is ver
senyszerű, az a tét: ki tudja a legtöbb tár
gyat megnevezni. Olyan tárgyakat érdemes 
választani, amelyek - noha esetleg számtalan
szor láttuk őket - a vizuális észlelés segítsé
ge nélkül nehezen azonosíthatók. Meglepe
tésre bőven van itt is lehetőségi A játék ki
egészítései:
• A kitalált tárgyakat megmintázhatják a gye
rekek
• A letakart tárgyakat megpróbálhatják 
agyagból megmintázni úgy, hogy nem látják, 
amit éppen készítenek. (Nem szükséges kita
lálni a letakart tárgyakat.)
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4 .  T ü k ö r - j á t é k

A gyerekek kettesével szembefordulnak 
egymással. A feladat a másik mozgását a tü
kör hűségével követni - tükrözni. Ez csak 
akkor érdekes, szép játék, ha kellő lassúság
gal történik. A mozdulatok pontos tükrözése 
még ekkor is nehéz feladat. Kis idő eltelté
vel szerepet cserélnek: most a másik lesz a 
tükör.

A Játék másik változata az, amikor két sor
ban fölállva a terem hosszában a tükrözést 
cikk-cakk vonalban továbbadjuk. Itt is fontos 
a megfelelő tempó, ezt előre meg kell be
szélnünk. Mulatságos, hogy a sor elején álló 
gyerek mozdulata mivé alakul a sor végére 
jutva. Az is fontos kikötés, hogy játék köz
ben a gyerekek ne forgolódjanak, várják ki, 
amíg a mozdulat megérkezik. A tükör végül 
is önmagában mozdulatlan tárgy!

Két egymással szemben ülő gyermek rajz
eszközt tart mindkét kezében. Az egyik lassú 
mozdulattal elkezd rajzolni, és ezt a másik 
megpróbálja minél tökéletesebben utánozni. 
Ha sikeres a tükör-játék, nagyon szép tükör
szimmetrikus képek keletkeznek.

5.  U t a s í t á s  s z e m m e l

A játék lényegének ismertetése után önként 
vállalkozókat kérünk. Az egyiknek véghez kell 
vinnie azt, amit a másik pusztán szemmel, 
mozdulatlan testtel, némán „utasít” neki. A 
szemöldök mozgatása még megengedett, de 
a fejnek mozdulatlannak kell maradnia, és 
persze semmilyen más testrész sem vehet 
részt az utasításadásban. Ez valóban nehéz 
játék, szinte már gondolatátvitelszerű - de 
izgalmas és a sikeres feladatmegoldás nagy 
örömmel tölt el mindenkit. Lehet próbálkoz
ni, hogy milyen párosok képesek egymást 
szavak nélkül jól megérteni!

6.  L a s s í t o t t  f e l v é t e l

A moziból, Tv-ből ismert technikai trükköt 
próbáljuk élőben utánozni: egy egyszerű
cselekvést, mozdulatot a lehető legnagyobb 
lassúsággal - és hibátlanul! - véghezvinni. 
Reggelizés, kézmosás, egy székre való leülés 
és onnan felállás - bármilyen tevékenységet 
választhatunk, a lényeg a lassúság. A legegy
szerűbb, jól ismert mozdulat „lassított felvé
tele” valójában nehéz, néha szinte kivihetet
len feladat! Egyszerű, mozgásos játékokat is 
játszhatunk - képzeletben - lelassítva.
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7.  H a n g o k  f i g y e l é s e

Teljes csendet próbálunk létrehozni a te
remben, és behunyt szemmel rövid ideis 
(1-2 percis) fülelünk a közeli és távoli han- 
Sokra, zajokra. Emlékezetben röszítjük a hal
lottakat, majd megpróbáljuk utólag minél 
pontosabban fölidézni, mit hallottunk az 
adott idő alatt. Kiderül, hogy egy ilyen lát
szólag rövid idő alatt is rengeteg zaj érkezik 
a fülünkbe - ezeknek Jó részét meg is tud
juk nevezni, honnan származik, de sok olyan 
is akad, amit csupán körülírni tudunk, forrása 
ismeretlen. A gyerekek között pedig akadnak 
kiváló megfigyelőkl

8 .  T é r é r z é k e l é s

Legegyszerűbb változata a teret érzékelő 
Játéknak, hogy egy 15-20 lépésre álló. falhoz 
ki tud a legközelebb menni bekötött szem
mel, pusztán az előzőleg becsült távolság 
érzésbeli emlékére támaszkodva. Aki neki
megy a falnak, az persze kiesik a Játékból. 
Ez is csupán látszólag könnyű feladati

Bonyolultabb Játékká alakíthatjuk ezt úgy, 
hogy néhány akadályt helyezünk el útközben 
és ezeket ki kell kerülni - vagy egy kisebb
fajta labirintust is kialakíthatunk székekből, 
asztalokból, és bekötött szemmel ezen kell 
végighaladni, lehetőleg ütközés nélkül, a cél
pontig. Előzőleg természetesen alaposan le
het az útvonalat - vizuálisan - tanulmányoz
ni. Ebből nagy versenyt lehet csinálni, pon
tozással. Aki a legkevesebb hibapontot kap
ja, az győz.

9 .  V a k v e z e t é s

Az előző Játékban leírthoz hasonlóan szé
kekből, asztalokból, a teremben föllelhető 
különféle tárgyakból labirintust készítünk. A 
feladat most az, hogy a gyerekek szavakkal 
irányítva vezessék végig egymást a labirintu
son. Az egyik gyereknek bekötjük a szemét, 
társa pedig a labirintuson kívül állva irányít
ja a mozgását. A párosok azután szerepet 
cserélnek - itt valóban az irányítás a nehe
zebb dolog. Ebből is nagy versengés leheti

1 0 .  N ö v é n y - j á t é k

Az átváltozás! Játékok közül az egyik leg
egyszerűbb; különösen kicsi gyerekek Játsszák 
szívesen. A növ-ény életét utánozzuk, aho
gyan a földbe vetett magból kisarjad, nő, 
terebélyesedik, majd ősszel elhervad és is
mét a földbe tér vissza. A mag a Játék kez
detén a lehető legkisebbre összehúzódó ku
porgó gyermek: lassan nőni kezd, levelet
bont - karjait kitárja -, végül eléri teljes ma
gasságát - virágot, gyümölcsöt hoz. Vihar 
kerekedik és a kis növény ide-oda hajladozik 
a szélben. Majd eljön az ősz és lassan el
hervad - ismét összekuporodva, magként fe
jezi be életének egy ciklusát.



Hesedűs Miklós: Játékok

1 1 . L é g g ö m b - j á t é k

Az előbbihez nasyon hasonlít, csak most 
mindenki esy szép, színes léggömbbé vará- 
zsolódik. A földön kuporogva várja, hogy a 
játékvezető levegőt fújjon bele. El is kezd
jük fújni, persze csak képzeletben, a körben 
heverő léggömböket, s azok lassan növeked
ni kezdenek. Fújjuk, fújjuk, egyre nagyobb 
erőlködéssel, a léggömbök pedig egyre na
gyobbra dagadnak - a gyerekek már állnak, 
kezüket - lábukat szétvetve próbálnak minél 
nagyobb teret elfoglalni. Aki már nem tud 
tovább tágulni, egy-két fújás után - Bumm! 
- nagy pukkanással kipukkad, elterül a föl
dön. Élvezetes, nagy nevetésekkel tarkított 
játék, kicsiknek.

1 2 .  C i r k u s z

Képzeletbeli cirkuszban ülünk és színre 
lépnek a mutatványosok. A gyerekek önként 
vállalkoznak a cirkuszi élményekből ismert 
szerepek eljátszására. Van zsonglőr, erőmű
vész, állatidomár - ide állatok is kellenek! -, 
akrobata, bohóc, meg minden. Egymás után 
mutatják be tudományukat, legtöbbször per
sze csak mímelve a csodás mutatványt. Minél 
élethűbb az utánzás, annál nagyobb taps a 
jutalom a nézőközönség - a csoport és a 
tanárok - részéről. A játék akkor igazán jó, 
ha némi időt szánunk az előkészületekre, a 
párok kicsit gyakorolnak együtt.

1 3 .  Á l l a t o k  u t á n z á s a

Kört alakítva lassan sétálni kezdünk - majd 
egyszer csak átváltozunk (a tanár jeladására) 
macskákká -, macskaként megyünk tovább, 
kényeskedve, dorombolva, miákolva. Azután 
hirtelen kutyák leszünk, majd kígyók, madarak 
és így tovább. Az a fontos, hogy minél élet
hűbb legyen az utánzás. Lehet kicsit ravasz- 
kodnia a tanárnak és úgy váltogatni az egy
mást követő állatszerepeket, hogy ne legyen 
túl könnyű az átváltozás. Ez is a kisebb 
gyermekek kedves játékai közé tartozik.

Esy gyakran játszott változata az éjszakai 
és nappali állatok utánzása, két csoportban. 
Ezt persze csak este lehet játszani, amikor 
a tanár a villanykapcsolónál állva egy mozdu
lattal éjszakát tud varázsolni. Előbújnak ekkor 
az éjszakai állatok, a nappaliak pedig gyor
san elrejtőznek. Egy kattanás - újra nappal 
van, most sietve bújnak el az éjszakai álla
tok, a nappaliak bátran előmerészkednek. 
(Kicsit kergetőznek is, amíg az elrejtőzés 
megtörténik.) Néhány nappal és éjszaka - 
van ám visongás, zsivaj, ugrabugrálás! Ezt 
kisiskolások játsszák legszívesebben.
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1 4 .  S z e r e p j á t é k o k

Néhány perces bemelesítő játékként - az 
állatutánzáshoz hasonlóan - mesékből Ismert 
fisurákat utánzunk. Először kört formálnak a 
Syerekek, majd lassan, sétáló tempóban elin
dulnak körbe-körbe. Eközben a tanár jeladá
sára átalakulnak - királyokká és királynőkké, 
méltóságteljes meneteléssel; majd hirtelen a 
király bolondjává, boszorkánnyá, törpévé és 
így tovább. Egy ismert mese valamennyi sze
replőjét eljátszhatjuk így néhány percben; 
minden átváltozás egy-két körbejárás Idejéig 
tart.

Kicsit nagyobb gyerekekkel esetleg olyan 
szerepeket játszathatunk el, amelyek az élet
ből ismert egy-egy jellegzetes figurát jelení
tenek meg; lehetőleg minél szélesebb skálán, 
a földművelőtől az orvosig, tudósig, de le
gyen azért utcaseprő, bankrabló és más fur
csa alak is közöttük. A játékot lehet egyéni
leg is játszani, ekkor a dolog átalakulhat kl- 
találósdlvá. Lehet csoportokat alakítani és így 
versenyezni, az alakítás és a felismerés is 
értékelhető.

1 5 .  M e n e t e l ü n k

Az előbbi játék egészen egyszerű válfaja 
az, amikor maga a járás módja áll a figyelem 
középpontjában. Körbe járkálva először csu
pán sétálunk vasárnap délután a korzón. 
Majd temetőben vagyunk, gyászmenetté ala
kulunk át. Hirtelen versenyfutók leszünk - és 
így tovább. Hat-hét fajta járásmód, amelyek 
esy-esy szituációt és vele kapcsolatos ér
zéseket tükröznek - ez a játék lényege. To
vábbi lehetőségek abban rejlenek, hogy nem 
mi változtatunk szerepet, hanem elképzeljük, 
hogy a körülöttünk levő világ, a táj, az idő
járás változik, s ez befolyásolja a járásmó
dunkat. Hegyre kapaszkodunk, lassan, nehéz
kesen, viharban, előredőlve, ellenszélben 
küzdjük előre magunkat, majd sáros, nehéz 
talajon próbálunk gyorsan haladni, vízben 
gázolunk, homoksivatag dűnéin próbálunk 
vissza-visszacsúszva átjutni. Ezek a játékok 
egyben a fantázia gyakorlását is célozzák, 
elevenebb képzelőerőt hívnak elő.
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1 6 .  S z o b o r j á t é k

Az előbbieknek újabb változata; szobrokká 
alakulunk. Itt több lehetősés kínálkozik - ko
molyabb és vidámabb irányzatok. Lehet is
mert szoborcsoportokat mesJelenítve kitaláci- 
ós Játékká alakítani a dolsot; lehet adott té
mára: közösség, győzelem stb. rögtönözni,
csoportban vagy egyénileg. (Ez is átalakulhat 
kitalálós játékká.) Egyéni verseny is lehet, ki
ki kitalál egy tulajdonságot, és megpróbálja 
az illető tulajdonságot megjelenítő szobrot 
„eljátszani", a többiek pedig a tulajdonságát 
próbálják kitalálni. A nemzet nagyjait vagy 
más híres személyiségeket is ábrázolhatják a 
„szobrok”. Igen élvezetes játék, rajzolással, 
mintázással is egybekapcsolható.

Szobor-fogó: a gyerekek kergetőznek. Ha a 
fogó valakit elkap, szoborrá változik. A játék 
végén jutalmazhatjuk a legszebb, legötlete
sebb szobrokat. - Másik változata: a gyere
kek rohangálnak a teremben, amíg szól a ze
ne, de amint elhallgat, mindenki szoborrá 
változik. Aki nem tud elég gyorsan mozdu
latlanná merevedni, az kiesik a játékból.

1 7 .  A  t e s t  m i n t  a l a k í t h a t ó  f o r m a

A szoborjáték után érdemes megemlíteni a 
test formáival való játék lehetőségeiből né
hányat. Ezek a játékok a vizuális kultúrát is 
alakítják, számos képzőművészeti feladat sar
jadhat belőlük. Egyik változatuk az, amikor 
szavakat, illetve mondatokat próbálunk meg
jeleníteni testtel. A gyerekek az ábécé betűit 
próbálják kialakítani, különböző testhelyzete
ket véve fel, egyes betűket esetleg két gye
rek jelenít meg - a szöveget a többieknek 
el kell olvasniuk. Lehet csapatokra oszolva 
versenyszerűen játszani ezt is. Másik, ehhez 
hasonló játék, amikor tárgyakat próbálnak a 
gyerekek testükkel imitálni - így átalakulhat
nak szobaberendezéssé, játszótérré, esetleg 
természeti tárgy elemeivé. A fantáziára itt is 
nagy szükség van!

1 8 .  K é p z e l e t b e l i  u z s o n n a

Nemcsak uzsonnázni, de bármiféle tényke
dést lehet végezni képzeletben, eszköztele- 
nül. Szépen komótosan leülünk a képzeletbe
li ebédlőasztalhoz és végigeszünk egy há
romfogásos ebédet; focizhatunk is labda nél
kül, vagy teniszezünk, röplabdázunk hasonló 
módon. A játék akkor érdekes, ha a gyerekek 
valóban „látják" maguk előtt a nem létező 
tárgyakat, szemmel követik a láthatatlan labda 
röptét, és azt minél inkább együttesen, kö
zös átéléssel tudják megvalósítani, annál na
gyobb élmény lesz számukra. Átmehet a já
ték „lassított felvételbe", ekkor egy ideig a 
valóságos mozdulatokat többszörösen lelas
sítva játsszuk.
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1 9 .  Z e n e k a  r

A „zenekar” nem képzett zenészek 
esyüttese, hanem ebben az esetben a gye
rekcsoport minden tagja keres a teremben 
valamilyen hangot adó tárgyat - hangszerek 
is lehetnek köztük persze és megpróbál
nak egy pár perces „koncertet" rögtönözni. 
Itt lehet egyszerű Játékszabályokkal segíteni 
abban, hogy valami zeneszerű alakuljon kh 
például valaki elkezd egy egyszerű ritmikus 
hangadást valamilyen tárggyal, és a többiek 
fokozatosan bekapcsolódva igyekeznek a rit
must tartani; így esetleg kevésbé lesz kaoti
kus a „zenemű”. De lehet karmestert is állí
tani, s az ő vezénylése adja meg a muzsi
ka ritmusát. Lehet halkuló, erősödő hangzás
ra törekedni a tanár Jelzései szerint stb. Azt 
is megpróbálhatjuk, kis gyakorlás után, hogy 
a lemezjátszóra feltett lemez hangjaihoz pró
bálunk kapcsolódni rögtönzéseinkkel. Minden
képpen koncentrált figyelemre van szükség a 
sikeres művelethez. Ezt már nagyobbak is 
JátszhatJák.

2 0 .  H a n g - j á t é k

Ez nem a rádióban szokásos műfaj, csupán 
egyszerű, hangokkal történő gyakorlatok. A 
legegyszerűbb változat az, hogy kórusban 
elszavaljuk az év hónapjait Januártól decem
berig úgy, hogy először csupán alig hallha
tóan suttogunk, majd minden újabb hónap 
nevét fokozódó hangerővel együtt mond- 
Juk-kiáltJuk, míg a legutolsónál már úgy kia
bálunk, ahogy a torkunkon kifér. (Ehhez a Já
tékhoz béketűrő szomszédságra is szükség 
van, noha csak pár perc az egész.) Ha el
jutottunk a decemberig, akkor visszafelé is 
lejátsszuk a sort, egyre halkuló hangon. Le
het más szavakat is választani, számolhatunk 
egytől tízig, vagy más, téveszthetetlenül egy
szerű szó-sorozatot is választhatunk a hang
játék céljára.

21 . S z i g e t - J á t é k

Szabálytalan alakú kartondarabokat szórunk 
szét a teremben. A gyerekek ezek körül ro
hangálnak, amíg szól a zene. Hirtelen csend 
lesz, és ekkor mindenkinek helyet kell talál
nia egy-egy „szigeten". Akinek egy kis papír
darab sem Jut, „megfullad"; kiesik a Játékból.

Ugyanezt a Játékot játszhatjuk úgy is, hogy 
kifele fordított székeket helyezünk körbe 
egymás mellé. A gyerekek a székek körül 
táncolnak, amíg hallják a zenét. Amint abba
marad a zene, gyorsan mindenki választ egy 
széket és leül. Mivel mindig eggyel kevesebb 
szék van, mint ahány gyermek, minden kör
ben kiesik valaki a Játékból.
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2 2 .  S z í n - j á t é k

Különféle tulajdonságokat, érzelmi állapoto
kat írunk fel apró papírokra. Mindenki húz 
egy papírt, és megpróbálja hang nélkül el
játszani a kihúzott szót. Ha a többiek kita
lálták, jöhet a következő. - Kicsit nehezebb 
változat, ha színeket kell eljátszani, és való
színűleg kitalálni is sokkal nehezebb. (Ezt 
akár középiskolások is játszhatják.)

2 5 .  M e m o r i

A felnőttek által is kedvelt memori-játékot 
saját maguk is elkészíthetik a gyerekek egész 
nagy méretben. A lényeg csak az, hogy min
den kártyának legyen egy párja, amelyet a 
lapok felforgatása során meg kell jegyezni, 
és egyszerre felfordítani.

2 3 .  A s s z o c i á c i ó s  J á t é k

Zenehallgatás közben mindenki sorolja azo
kat a szavakat, amelyek a zenéről eszébe ju
tottak. - Ezt lehet ízekkel és illatokkal is ját
szani.

2 4 .  Ó r i á s  t á r s a s j á t é k

Számos olyan táblás társasjáték létezik, 
amelyet felnagyított, ember léptékű méretben 
is lehet játszani. Főleg a kisebb gyermekek 
élvezik, ha az általuk elkészített társasjátékon 
saját maguk lesznek a bábuk, és az előre, 
meghatározott játékszabály szerint mozoghat
nak az egész termet betöltő „terepasztalon". 
A játéktábla elkészítése hosszú időt igényel, 
és számos érdekes vizuális problémát vet 
fel.
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Végre megjelent az a könyv, melyet szülő és gyermek, rajztanár és elmé
leti pedagógiai szakember egyaránt régóta vár, A NAGY GYIK KÖNYV. 
Akik gyermekként, szülőként az elmúlt húsz évben megfordultak a Magyar 
Nemzeti Galériában működő Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti (GYIK) 
Mülielyben és átélték az o tt átélhető összes játék, foglalkozás élményét, 
most feleleveníthetik ezeket az órákat, hónapokat, éveket.
A könyv a gyerekek számára az ismerős témákat, az elkészült munkák ké
peit kínálja, a felnőtt olvasók végre megismerhetik a Műlielyben zajló mun
ka szakmai titk a it (hisz erről nem sokat tudhattak meg gyermekeiktől), 
a rajzpedagógusok ötleteket meríthetnek a módszertani leírásokból, 
programokból, az elméleti szakemberek pedig egy húsz éve tartó folya
mat leírását és képes dokumentumait olvashatják-nézhetik e könyv lapjait 
forgatva.
Ajánlom hát figyelmébe mindenkinek, aki játszani és alkotni szeret, és aki 
szívesen lesi meg az alkotás folyamatát.
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