
Pályázó: Orosz Csaba DLA - csoport facilitátor  
Vizuális Nevelés Labor  

Performatív művészetközvetítő csoport /Nyíregyháza - Miskolc - Eger/ 



Bemutatkozás - A VINYL (Vizuális Nevelés Labor) ötlete 2003 őszén fogalmazódott meg Nyíregyházán a művészetközvetítő 
képzésben résztvevő diákokban, elsősorban a szokásos rajz szakmódszertani gyakorlat megváltoztatása céljából. Az addigi 
művészetpedagógiai gyakorlat tarthatatlansága és a diákok ösztönzése révén mintegy alulról építkezve jött létre azzal a céllal, 
hogy a képzelet és a kreativitás fejlesztésével egy szabad, a kortárs művészet befogadására is fogékony közönséget neveljen ki, a 
korábbi rajzpedagógiai módszerek újrafogalmazásával, átalakításával. Nem elhanyagolható törekvésként merült fel az alapítókban, 
hogy ezáltal, a jelenkor „lélegző művészete bekerüljön az iskola falain belülre. Ezért a VINYL projekt kortárs művészettel foglalkozó 
akciókat és performatív pedagógiai workshopokat szervez, valamint tantárgy-pedagógiai segédleteket is készít felismerve azt, 
hogy a megoldást a jövő közönségével való interakcióban kell keresni. 
 A VINYL működésének eddigi 16 éve alatt ösztönösen egy sajátos műfajt is kialakított illetve megnevezett a maga számára: ez a 
közösségi performansz. A tagjaiban állandóan megújuló alkotóközösség (több mint 150 résztvevője volt eddig) változatos projektjei 
e műfaj különböző megjelenési formáinak lenyomatai.  

Ezért a csoport a Miskolci Galéria és Városi Művészeti Múzeum Alkotóházában minden évben tematikus projekteket szervez 
melyek nagyrészt e művészeti illetve művészetközvetítő közösség és a civil szféra kapcsolatára reflektálnak. Az eddig megvalósult 
csaknem 15 műből példaként kiragadva: a „Fiktív Életmű Szolgálat”, a „Staféta” valamint az „Utolsó szó jogán”, “Kurzor a korzón”, 
”Hajlék”,  “Beszélj velem!”, stb. projektcímek mögött olyan tevékenységek álltak, melyek a társadalmi illetékesség felelősségének 
tudatában, elsősorban a civil társadalommal való kapcsolatfelvételre koncentráltak, s a vállalt vagy kényszerű együttműködést, 
annak pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefüggéseit vizsgálták. 
 



A pályázott projekt: 

Rejtett képek /Eleven Guerillas, 2016./ 

A VINYL középiskolás kommandója az “Eleven Guerillas” BANKSY által inspirálva rejtett “trash” képeket (szubjektív közléseket) 
helyezett el Miskolc közterein és intézményeiben.



Projektismertető: 

1.Koncepció és pedagógiai célkitűzés - A projekt a középiskolás diákok (jelen esetben 11. évfolyamos gimnazisták) vizuális 
nyelvezetének vizsgálatára irányult, valamint arra a kísérletre épített, hogy a korosztályra jellemző rejtőzködő, de paradox módon 
egyben a figyelemfelkeltésre vágyó attitűd és az ehhez kapcsolható személyes és aktív közlésigény, milyen formában nyilvánul 
meg. Kérdés volt továbbá, hogy mindezt miképpen jelenítik meg kreatívan, vizuális nyelvi eszközökkel az őket körülvevő 
szociális terekben, hogyan kooperálnak egymással és másokkal, milyen interakciók generálódnak e közléseik által.  

2. Előzmények - A VINYL korábbi akcióiban is használta a városok köztereit. A csoporttagok összetartozásuk és közös akciózásuk 
jeleként egyforma, VINYL feliratot és az aktuális workshop címét viselő pólókban hajtották végre a kooperációra épülő 
performanszaikat. Kérdés volt számunkra, hogy ez a fajta performatív együttműködés más-más oktatási színterek keretei közt is 
életképesnek látszik-e. Mivel középiskolában is tanítok, így jó ötletnek tűnt kipróbálni, hogy az élménypedagógia és a részvétel 
alapú művészi gondolkodás sajátos szimbiózisa hogyan működik a kamaszkorú diákokkal informális keretek között. 
Érzékenyítésképpen az egyetemisták 2016-os “Beszélj velem!” című performanszát, külső segítőként, illetve dokumentálóként is 
végigkísérték a kamaszok. Ezt követte egy saját projekt kitalálása és végrehajtása “Rejtett képek” címen. 

3. Munkafolyamat - Az volt a felvetés, hogy a projekt középiskolás résztvevői készítsenek képeslap méretű személyes vizuális és/
vagy szöveges üzeneteket, s preparálják ezeket, hogy az időjárás viszontagságainak is ellenálljanak. A képeslapok 
elkészítésében nem az esztétikai normáknak való megfelelést kértük tőlük, hanem a korosztály közléshez illő szabad és 
változatos képi és nyelvi humor és kellő kritikai szemlélettel bíró szubjektív stílus megtalálását.. Az elkészült képeslapokat ők 
maguk nevezték el önironikusan “trash képeknek” reprezentálva azt a szintetizált vizuális nyelvezetet, mely számukra a magas 
művészet és a szubkulturális képi lét (legfőképp az internetes megjelenések) közléseinek sajátos elegyét adja. A képek 
elkészülte után közösen megnéztük Banksy egy 2005-ös akciójának internetes fotódokumentációját, ahol saját műveit helyezte el 
a New York-i Metropolitan Museum of Art tereiben. Megvitattuk a művész vélt és lehetséges indítékait az akciót illetően, majd 
közösen projektterveket dolgoztunk ki szubjektív vizuális üzeneteink elhelyezésére Miskolc városi tereiben. Így az öntapadós 
ragasztóval ellátott, cellux szalaggal impregnált üzeneteket készítőik ötletessége és bátorsága függvényében helyezték el 
közlekedési eszközökön, parkokban, vagy éppen középületek falain, ki-ki saját tervének megfelelően. A projekt 
dokumentálásában egyrészt tanár szakos egyetemisták, másrészt a középiskolások egymást segítve vettek részt. Az akció 
zárásaként, s mintegy levezetésként megbeszéltük a személyes élményeket, tapasztalatokat, a járókelők és a hivatalok reakcióit, 
s a “rejtett”, de valójában közlésre vágyó képek, üzenetek lehetséges hatását, későbbi sorsát.  

4. Összegzés - A “Rejtett képek” projekt (mint a legtöbb VINYL akció az elmúlt 15 év alatt) legfőbb ismérve és tanulsága, hogy. a 
cselekvésre és az együttműködésre építő performatív művészetpedagógia valódi művészetközvetítő funkcióval rendelkezhet. 
Amikor az aktivitás, az átélés, valamint az élményekre nyitott gondolkodás egyaránt jelen van, akkor az akció folyamatában való 
részvétel megváltoztathatja akár a résztvevők kortárs képzőművészetről alkotott véleményét is. Alapvetően minden VINYL 
projekt folyamat centrikus, és nem produktum célú. Az ezek során létrejövő legtöbb pedagógiai szituáció a klasszikus 
“tudásközvetítő” tanárszerep definícióját is radikálisan átalakítja, hiszen ezekben egy mellérendelt, partneri kommunikációban 
gondolkodó facilitátor tanár munkája lehet a legeredményesebb, aki együtt fedezi fel diákjaival az adott feladat vagy kérdéskör 
megoldási lehetőségeit, s közösen fogalmazza meg azok tapasztalatait.
















