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Szakmai bemutatkozás
Varga Krisztina: A Magyar Képzőművészeti Egyetem képgraﬁka szakán végzett, alapfokú művészeti és középfokú művészeti, gimnáziumi
oktatóként is dolgozik. Diákjaival több rövid és hosszútávú iskolán kívüli projektekben vesz részt. Tanítványaival 2018-ban csatlakoztak a
DEMO-LAB programjához, amelyben két kortárs művésszel közösen vizsgálták az UTÓPIA témáját, és ennek kapcsán egy társadalmi
problémákra reﬂektáló vitatársast hoztak létre. Fontos számára a kortárs műveken keresztül, azok segítségével érzékenyíteni társadalmi
problémákra a különböző korosztályokat. Az oktatás jövőjét a puha kompetenciák fejlesztésében, a társadalmi és környezeti problémák
monitorozásában, a különböző tudományterületek összekapcsolásában és képviselőinek együttműködésében és folyamatos diskurzusában
látja.
Bubla Éva művész-aktivista, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. Munkái aktuális ökológiai és társadalmi
kérdésekre reﬂektálnak. A művészet és tudományok határterületei mentén arra keresi a választ, hogyan képes a művészet fenntarthatósági
problémák tudatosítására, változások katalizálására. Projektjeiben törekszik a különböző helyi közösségekkel, korcsoportokkal, valamint más
szektorok szakembereivel való szoros együttműködésre. Ezek az interakciók határozzák meg, hogy egy objekt, installáció, performansz,
workshop, kerekasztal-beszélgetés vagy fesztivál születik. www.evabubla.art

Az elmúlt években számos közös iskolai és iskolán kívüli oktatási, művészeti projektünk volt, amelyek célja a kortárs művészet eszköztárával
olyan, az egész személyiségre ható, komplex környezeti kompetenciák kialakítása és fejlesztése, amelyek képessé teszik a résztvevőket a
társadalmi, gazdasági, politikai, ökológiai folyamatok és azok sokrétű kapcsolatainak megértésére. E kompetenciák és attitűdök azok,
amelyek hatással lehetnek a környezet minőségét érintő döntéseinkre, a saját közösségünk jövőjében játszott szerepeinkre, egy aktív, felelős
életvitel kialakítására.

MIKROKERTEK
Klímaváltozás, klímaszorongás, globális felmelegedés, ökológiai lábnyom, környezettudatosság, fenntarthatóság, klímaadaptáció - néhány sokat hallott frázis, mely szinte
egyik korosztály számára sem ismeretlen, mégis sokak számára megfoghatatlan.
Hogyan közelítsünk e sürgető témákhoz? Mi lehet a művészet és művészetoktatás, a
művésztanár és kortárs művész szerepe ezek közvetítésében, feltárásában, a
különböző generációk viszonyulásainak formálásában?
Ökológiai szemléletű iskolai workshopjaink és nyári táboraink (MIKROKERTEK)
sürgető környezeti, ökológiai, és az ezektől elválaszthatatlan társadalmi kérdéseket,
kihívásokat dolgozzák fel a kortárs művészet és művészetoktatás eszközeivel.
Kiindulópontunk a lokális környezet és helyi adottságok, saját érintettségünk közös
feltérképezése, a pszichológiai és taktilis környezetünk iránti érzékenység fejlesztése.
Programjainkban a klasszikus értelemben vett művészeti technikák mellett
megjelennek a környezetvédelem, biológia, permakultúra kérdései és gyakorlatai is. Az
egyhetes táborok a mélyökológia, storytelling és tárgyalkotás eszközeivel élve
szellemi és manuális feladatokat egyaránt tartalmaznak.

Van, mikor a bevezető játékból spontán és organikusan fejlődött ki egy gyerekek által írt mitológia, ami bemutatta törzsük történetét,
alapelveit, értékeit, és elkészítettük az ehhez kapcsolódó, közösségi és egyéni szokásokat segítő tárgyakat.
Máskor a permakultúra szellemiségére fűztük fel tevékenységeinket, ami az iskolaudvarba ültett makro- és hazavihető mikrokerteket
eredményezett. A tervezés, építés, ültetés, dokumentálás során folyamatosan beszélgettünk olyan kapcsolódó jelenségekről, mint a
gazdálkodási formák és azok környezeti hatásai, a klímaváltozás, az egészséges ökoszisztéma társadalmi és környezeti feltételei, az
élelmiszer önrendelkezés - más tevékenységeknél a túlfogyasztás, hulladéktermelés.
A diskurzussal párhuzamosan a gyakorlati feladatoknak köszönhetően “a testi gondolkodásra (corporeal thinking), érzékszervi
tapasztalatszerzésre, az absztrakt fogalmak tartalommal való megtöltésére is ugyanolyan hangsúly került” (Kovács, 2018). A
problémafelvetés, tervezés, összeállítás, ültetés és gondozás fókuszálta és tárgyiasította a résztvevők tematizált adottságait, készségeit és
vállalt feladatait, együttműködési készségeiket fejlesztetve, ami elengedhetetlen egy környezeti vagy társas probléma kezelésében is.

Jövőbeli tervek
Nyári táborainkat szeretnénk évenként továbbra is megrendezni, emellett szezonális workshopokra és különböző iskolai, közösségi kerti,
múzeumpedagógiai együttműködésekre is nyitottak vagyunk.
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