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 Az Értsd a Kortárst! előadásokon a klasszikus művészettörténe-
ti korszakokkal párhuzamosan nézünk olyan mai alkotókat, akik témában,  
koncepcióban, motívumban vagy módszerben kapcsolódnak a múlthoz. Mivel 
a klasszikus művészettörténeti alkotások egy szélesebb közönség számára el-
fogadottak, ezek segítségével könnyebben megközelíthetővé válnak a kortárs 
művek is. Tapasztalatom szerint a mindenkori közeg sajátos kódrendszeré-
nek pusztán már a megközelítése is sikeresen áttörheti a kortárs művészettel 
szembeni ellenállást, előítéleteket, félelmeket. A program fő helyszíneként a  
Kőleves Étterem különtermét választottam, mert olyan felületet kerestem, ami 
a művészet általánosan „elististának” tekintett helyszínein kívül esik, ezzel is 
hangsúlyozva a művészetben felmerülő kérdések életszerűségét.     

 

 Képzőművészként és tanárként abban hiszek, hogy az egyik legfonto-
sabb életfeladatunk és egyben lehetőségünk, hogy képessé tegyük magunkat 
arra, hogy kilépjünk a saját nézőpontunkból, felfedezzük, megértsük mások 
világát. Talán ebben senki sem lehet elég jártas, de minél többet gyakoroljuk, 
annál nagyobb eséllyel válik rutinszerűvé a nézőpontváltoztatás lehetősége. 
Úgy gondolom, hogy befogadóként a művészet pontosan ebben segít. Segít új 
szempontokkal azonosulni, és valóságként megérteni alternatív világokat. A 
művészet, mint kommunikáció, úgy vélem akkor sikeres, ha a referált valósága 
érthetővé válik, ezért az Értsd a Kortárst! oktatási projektben a művészet sokré-
tű kulturális és társadalmi kontextusaira építettem fel a tanmenetet.  



 

 
 Az Értsd a Kortárst! tanfolyamot 2017 novemberében indítottam 
el, és ugyan sok részprojektből épül fel, alapvetően két típusú tevékeny-
ség jellemzi. Egyfelől összehasonlító művészettörténeti előadások jelen-
tik a program alapját, ahol kortárs művészetkritikai szempontok alapján 
kerülnek párbeszédbe a történeti és mai művek. A tanfolyam szemléletfor-
máló, nézőpontváltoztató erejét éppen az ikonográfiai és kronológiai meg-
közelítés háttérbe szorításában látom. A hallgatók alapvetően az alkotók 
nézőpontján keresztül, idézetek segítségével ismerhetik meg a kortárs 
(élet)műveket meghatározó legfontosabb szempontokat. A művészi  
statementek heterogenitásukkal a legkülönfélébb társadalmi megköze-
lítéseket hangsúlyozzák a művekben, ami egy kreatív és egyben kritikai  
viszony kialakítását vagy elmélyítését segíti elő a hallgatók számára. 

 

 Másrészről pedig olyan foglalkozások jelentik az Értsd a Kortárst!  
projekt gyakorlatibb programját, amelyben az interaktivitás, a párbeszéd alapú 
együttműködés, és a workshop jellegű közös munka meghatározó. Alkotóként 
és oktatóként egyaránt a művészet fogalom egyik axiómájának tekintem, hogy 
a műalkotások nem rögzített jelentésekkel dolgoznak. A művek jelentésének 
komplexitása és sokrétűsége soha nem azonnal és nem is bárki számára fel-
fejthető, ezért a gyakorlati foglalkozások során a résztvevők asszociatív készsé-
geire építve autonóm gondolatok és egyéni értelmezések katalizálását tűztem 
ki célul. Úgy gondolom, hogy a művészet és főleg a kortárs művészet befoga-
dásakor kulcsfontosságú a nézőpontváltás készsége. Ahhoz azonban, hogy ez 
valóban megvalósulhasson, szükségszerűnek gondolom egy szélesebb körű 
kritikai gondolkozás elsajátítását és az önreflexió módszereinek elmélyítését is.



Artist Talk: 

 A kurzusokhoz közvetlenül kapcsolódó műteremlátogatások vagy 
artist talk találkozók jelentik a kortárs alkotókkal való közvetlen megis-
merkedés első pillérét. Mivel a művek összetett, többdimenziós alkotá-
sok, fontosnak tartom, hogy az alkotók és befogadók együttesen akti-
vizálják a műtárgyak jelentésrétegeit és azok különféle diskurzusokhoz 
való kapcsolódását. 2017 óta Benczúr Emese, Mátrai Erik, Lovas Ilona, 
Bernát András, Pettendi-Szabó Péter, Gaál József és Tarr Hajnalka mu-
tatta be személyesen munkásságát az Értsd a Kortárst! keretein belül.



Asszociatív és fél-projektív beszélgetések: 

 
 A különféle kortárs alkotói gyakorlatok és befogadás elméletek 
sokszor kiindulópontként hangsúlyozzák, hogy az egyén mindig a saját ta-
pasztalataival, értékítéletével, történelmi és kulturális tudásával érkezik 
egy adott műalkotáshoz. Ennek megfelelően a művek jelentésrétegei jel-
lemzően különböző fázisokban mutatkoznak meg a befogadók számára. 
Ezért ezeken a foglalkozásokon nem a műtárgyak koncepciója, kontex- 
tusa vagy az alkotói szándékok mentén közelítünk a művekhez, hanem 
a befogadók asszociatív készségeire építve, hangulati és érzelmi ele-
mek vizuális kifejezésére használjuk  a kortárs műalkotások reprodukciót.  
A kártyák a résztvevők önkifejezését biztosítják, miközben általuk közvetle-
nül bemutatható a műalkotások hatása és egyben asszociatív potenciája.



 

 Kutatásaim során azonban mind tematikailag, mind stilárisan he-
terogén idézetek tárházát állítottam össze kortárs alkotóktól. Mivel radiká-
lisan más nézőpontból közelítenek adott témákhoz, motívumokhoz, vagy 
módszerekhez, a kortárs alkotók által felvetett szempontok izgalmas re-
ferenciapontot jelentenek párbeszédek vagy adott esetben viták indítá-
sára. Tapasztalataim szerint ez az értelmezési folyamat a lehető legköze-
lebb hozza a résztvevők számára a kortárs művészet alapvető kérdéseit, 
és egyben egy-egy téma sokoldalú megvizsgálását eredményezi. 

Kortárs párbeszédek:

 Mivel a mai alkotók esetében az alkotói szándék szabatos kifejté-
se vagy az életmű adekvát interpretálása gyakran elvárt készség, ezért az 
előadások szempontjából fontosnak tartom, hogy amennyire lehetséges, 
ezeket a gondolatokat a lehető legközvetlenebbül beemeljem a prezentá-
ciókba. A cél nem pusztán az, hogy érthető legyen az alkotói szándék, ha-
nem hogy részben felfejthető legyen az is, hogy egy művész, a néző vagy 
maga a kultúra nagyban hogyan alkotják meg a különféle jelentéseket. 



Kiállításlátogatás:

  

 A kortárs művészetelmélet színterén több szerző hangsúlyoz-
za a műalkotások esemény jellegét. Ebben a megközelítésben a művek-
kel való találkozás aktívan alakítja a befogadó tapasztalatát, így végső 
soron a befogadó szubjektivitását is. A kiállítást látogató alkalmakon az 
Értsd a Kortárst! résztvevői irányított tárlatlátogatáson vehetnek részt, 
ahol kártyát húzva egy adott nézőponton keresztül vizsgálják és értelme-
zik a kiállított műveket vagy a teljes kiállítást. Ezáltal a résztvevők kor-
társ problémafelvetéseket, kurrens esztétikai vagy éppen társadalomtu-
dományi nézőpontokat kapcsolhatnak össze a saját megfigyeléseikkel. 

 

 Ezzel a gyakorlattal olyan szemléletformáló kérdésekkel szem-
besülhetnek, mint például, hogy hogyan érdemes közelíteni a mai mű-
vészethez, milyen kérdések merülhetnek fel vele kapcsolatban illet-
ve nagyjából milyen jellegű válaszokra számíthatunk a területen. Az 
alkalmat lezáró megbeszélés során a kiállítás vagy a művek komplexitását 
interaktív módon, több oldalról elemezve térképezhetik fel az érdeklődők.



Értsd a Kortárst!
Együttműködések:

2019 - Szentendrei Teátrum – Szentendre
2019 - Művészetek Völgye – MANK Artporta
2019 - CAFÉ Budapest – Trip hajó, Budapest
2019 - Evolution Konferencia – Budapest
2019 - Média Hungary Konferencia – Siófok
2018 - Cervantes Intézet, Budapest
2018 - Jardinette, Budapest

 
Média megjelenések:
 
2018 - ATV Start+ 
2018 - Én vagyok itt, Petőfi TV
2018 - Hamu és Gyémánt Magazin
2017 - Pont Magazin    
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