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Szakmai bemutatkozás:
MOME-n szerezett tanári diplomával, és közel 30 évnyi művészetpedagógiai szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezem. 1993-óta különböző iskolai, és iskolán kívüli keretek
közt a kisiskolás kortól a felnőttekig minden korosztállyal foglalkozom. Műfaji kereteket tágító, határátlépésekkel kísérletező tréningeket vezettem, vezetek alternatív színházi és
komplex művészetterápiás közegben is.
Oktatói tevékenységet jelenleg a SZÍN-PAD-KÉP Alapfokú Művészeti Iskolában, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában folytatok, valamint a Wesley János Lelkészképző Főiskola,
Komplex Művészeti Terapeutaképzésén a „tárgy és tér installációs gyakorlatokat” vezetem már 11 éve. A Pannon Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében 6 évig tanítottam a „színházi vizualitás” kurzust.
A vizuális nevelés területén már 16 éve részt vállalok tartalom és tananyagfejlesztésekben, tanártovábbképzések anyagának kidolgozásában és megtartásában. A kortársművészettel való szoros, elkötelezett kapcsolatomat a néhány éves kurátori és múzeumpedagógiai tevékenységem is erősítette. Oktatóként és tartalomfejlesztőként egyaránt rendkívül
fontosnak és hasznosnak tartom a kortárs vizuális művészet alkotásainak, szemléletének és módszereinek beemelését a tanulási, tanítási folyamatba. Ennek az elkötelezett - több,
mint tíz éves - gyakorlatomnak egy olyan példáját mutatom most be, melyet az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatás 2016-2020 keretében a Kortársművészet tanítása című modul kísérleti programjának kidolgozójaként az 5-8. évfolyamos tanulási, tanítási programban is megfogalmaztam. / http://vizualiskultura.elte.hu/kortarskepzomuveszet-tanitasa
Ízelítő részlet olvasható a négy évfolyamos programomból és tapasztalataimból a Vizuális kultúra újság 2021. 1/3. számában http://vizualiskulturaujsag.hu/wp-content/
uploads/2021/05/1.%20Geisb%C3%BChl.pdf
A részletes tanulási, tanítási programom és tapasztalataim 88-275. o. http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/
announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_compressed.pdf

Előzmények:
Számtalan személyes tapasztalatom gyűlt össze nagyon eltérő nevelési szituációkban arról, hogy a kortárs vizuális alkotások segítségével hatékonyabban működtethetem tervezett
feladataimat. Intenzív projekciós és inspirációs felületként tudtam használni a kortárs műveket, ezáltal a résztvevők egész személyisége s az érzelmeik is bevonódtak a tanulási folyamatokba, így elmélyültebb befogadást, problémamegoldást és alkotást tudtam kiváltani.
Megfigyeltem azt is, hogy a kortárs művek intenzív projekciós sajátossága rendkívül jó lehetőséget teremt arra is, hogy a látványok, tárgyak, jelenségek vizsgálata során tudatosítható legyen az objektív tények és a szubjektív tartalmak (érzések, asszociációk, sejtések, következtetések) szétválasztása, s annak fontossága. Ennek a gyakorlása, tudatos használata egyértelműen túlmutat a tantárgyunk keretein, hisz az élet szinte minden területén nagy jelentősége lehet annak, ha az ember bármilyen látvány, helyzet kapcsán tisztában van
azzal, szét tudja választani, hogy mik a tényszerű elemek, és mi az, amit érez, belelát, gondol, következtet, rávetít. Mivel szinte minden korosztállyal és különböző területről érkező
felnőttekkel foglalkozom, megfigyelhettem azt is, hogy a kortárs művekkel való eredményes kapcsolódás folyamatában, életkortól függetlenül a találkozás módjának, keretének
van igazán jelentősége, mely legkevésbé sem hasonlít a megszokott, hagyományos műelemzéshez. Alapvetően szituatív, játékos vagy kerettörténetbe helyezett feladatokon keresztül egyre több nézőpontból közelítenek, és egyre összetettebb problémák során dolgoznak a kortárs művekkel a résztvevők. Ezáltal egyre mélyebb önmegismerésre, önfelvállalásra, elemző, probléma feltáró gondolkodásra is szert tehetnek. A fiataloknak, diákoknak szóló feladataim, projektjeim tervezése során azt is fontosnak tartom, hogy a tanulók
olyan témákkal és vizsgálódási stratégiákkal is találkozzanak a kortárs művészet egyik legfontosabb sajátosságának segítségével, melyek saját korunk, környezetünk aktuális – globális és lokális – problémáit firtatják.
Az általános iskola felsőseinek szóló programjaimban a tanévek során szituatív, játékos vagy kerettörténetbe helyezett feladatokon keresztül egyre több nézőpontból közelítenek,
és egyre összetettebb problémák során foglalkoznak a tanulók a kortárs művekkel. Kezdetben főként az önmegismerést, önfelvállalást, az elemző, probléma feltáró gondolkodást
célozzák ezek. A diákok az első feladatoktól, melyekben még csak a személyes preferenciák tudatosulnak (pl: „Csőtörés van egy galériában, meg kell menteni az alkotásokat. Ki melyik alkotást vinné haza?”) eljutnak odáig, hogy számukra fontos személyes, környezeti, társadalmi problémákat fogalmaznak meg kortárs vizuális jelenségek segítségével, s alkotó
jellegű felhasználásával (pl: „Tanulókat foglalkoztató környezeti, társadalmi jelenségekre fókuszáló kortárs vizuális művek koncepciójának, tervének létrehozása.”).

Koncepció:
A „Formát öltő problémáink” című projekt kezdő feladata egy kortárs alkotás értelmezése volt. A szituáció vezette az „elemzés” irányát. Egy környezeti, társadalmi problémákkal
foglalkozó folyóirat szerkesztőségében „voltak”, s úgy kellett értelmezniük egy választott kortárs alkotást, mintha az egy hamarosan megjelenő cikkhez tartozó fotó lenne. Azt gondolom, hogy az ismétlődő szöveges gyakorlatok észrevétlenül juttatják el a tanulókat a kortárs művek elemzéséhez, és egyáltalán a látvány értelmezéséhez. Ezek az írás és gondolkodás gyakorlatok, s azok megbeszélése rengeteg időt igényelnek, sajnos a tantárgyunknak abból nagy a hiánya.
A feladat folytatása is lelkesítette a gyerekeket, s bevonta őket az aktív munkába. Arról beszélgettünk, hogy sokakhoz sem a folyóiratok, sem az egyszerű reklámfelületek nem
juttatják el a lényeges tartalmakat, gondokat, így számtalan valós, fontos természeti, társadalmi problémával sem találkoznak. Azt jártuk körül, miként juttathatók célba a fontos,
akár mindannyiunkat is érintő kérdések, gondok. A közös gondolkodás során arra jutottunk, hogy valamilyen köztéri művet, akciót, installációt, esetleg közösségi művet, játékot,
appot kellene létrehozniuk a választott témájuk üzenetének hatékony célba juttatása érdekében. Izgalmas előkészületek, beszélgetések vezették be a saját téma feldolgozását és a
konstruálást. A tervezett művek rajzait, a leírásokat, amiben a választott témát, problémát, az akciók helyét is megfogalmazták, valamint az elkészült installációk fotóit összerendezték egy bemutató lapon. Az elkészült térbeli alkotásokat egy jól megválasztott környezetben fotózták, ami szintén lelkesítő kihívás volt számukra. Volt, aki akkor döbbent rá,
hogy milyen jó fotózni, és mennyire élvezi a különös nézőpontok megtalálását, kiválasztását. Voltak, akik kisfilmet készítettek, mert egy korábbi filmjükkel nem voltak igazán elégedettek, és most szerettek volna jobbat csinálni.
A kész alkotásokat, projektet, installációt bemutatták egymásnak, kérdéseket tettek fel egymásnak a témákkal kapcsolatban. Önmaguk és egymás mélyebb megismerését támogatta, hogy sok személyes gondolatot, szenvedélyes álláspontot megfogalmaztak, és megtudtak egymásról.

Munkafolyamat:
A téma bevezetéseként műelemzés helyett egy szakértői játék szituációjába helyeztem a kortárs művek fotóit.
„Egy környezeti, társadalmi problémákkal foglalkozó tudományos folyóirat munkatársai vagytok. Az új lapszám
tervezése zajlik. Nagyon sok témát érintett már a folyóirat, de mindig merülnek fel újabb problémák, kérdések,
jelenségek is, amiket szeretnének bemutatni, amikre szeretnék felhívni az olvasók figyelmét. Már elkészültek a
cikkek, és a fotókat is az egyes írásokhoz. A szerkesztő-grafikus össze is illesztette azokat, és elő is készítette a
nyomdai munkálatokra. A szerkesztőség irodájában azonban valamilyen számítógépes probléma vagy vírus hatalmas pusztítást okozott. Minden összerendezett anyag eltűnt. Csak a fotókat sikerült megtalálniuk, a szövegek
elvesztek. A főszerkesztő segítségeteket kéri, hogy a fotókhoz találjátok meg milyen téma, környezeti, társadalmi
probléma, jelenség kapcsolódhat, és írjátok, fogalmazzátok is meg a cikkeket.”
Minden tanuló választott egy számára érdekes, fontos fotót, majd megfogalmazták a témával kapcsolatos írásukat. Az elkészült szövegeket megosztották egymással, megvitatták, melyik elképzelés, koncepció illeszkedhet
pontosabban az adott látványhoz. Árnyalták, kiegészítették egymás gondolatait.
A projekt és a történet folytatása már tovább viszi őket az aktív alkotás felé, és bevezeti őket a kortárs művészet
működési módszereibe is.
„A folyóirat szerkesztősége szeretne sokkal aktívabban részt vállalni a szűkebb, tágabb környezetünk problémáinak a célközönséghez való eljuttatásában. Az emberek folyóiraton keresztül való felvilágosításán túl egy nagyszabású akcióra készülnek, melyet a PLACCC fesztivállal közösen nyert pályázatuk keretében szeretnének megvalósítani Budapest belső kerületeiben, illetve Csepelen. Olyan munkacsoportokat hoznak létre, melyekben ti is aktívan részt vállaltok.”
A diákok létrehozták a 2-3 fős munkacsoportjaikat, aszerint, hogy milyen közös téma izgatta őket. Ám voltak,
akik egyedül dolgoztak, mert nagyon határozott elképzelésük volt, amit mindenképp szerettek volna megvalósítani. (ezek végül rendkívül erős hatásúak is lettek)
Összegyűjtötték, és igyekeztek árnyaltan megfogalmazni a választott problémát, annak megjelenési formáit, következményeit, és azt, miképpen viszonyulnak az emberek ehhez a témához, mennyire ismerik, mennyire tudatosak annak megoldásban. Egyáltalán, van-e megoldási javaslat.
Majd azon gondolkoztak, hogyan lehetne ezt a témát, problémát valahogy nagyon erős üzenetként eljuttatni az
emberekhez. Milyen módon, helyen kellene ezt bemutatni, hogy minél több embert megszólítson, felébresszen.
Mit kellene tenni? És hogyan, hol? Továbbá azon gondolkoztunk, hogy mi érinti meg az embereket, mi az, amire
felfigyelnek, mi az, ami felrázhatná őket, ami által valami változást lehetne elérni?
Az aktív gondolati, szellemi erőfeszítések után egyre pontosabban körvonalazódott a tanulók számára, hogy milyen köztéri művet, akciót, eseményt, vagy interaktív teret, alkalmazást szeretnének létrehozni, mely reflektál az
általuk választott lokális vagy globális környezeti, társadalmi problémára.
Az elkészített alkotásaikat bemutatták egymásnak, és alaposan átbeszélték, megvitatták azokat.

„Formát öltő problémáink - újságcikk” (a cikkhez
kapcsolt kortárs
mű: Lakner Antal:
Handy press I.,
1999.)

„Formát öltő problémáink – köztéri installáció makettje”

Összegzés:
Ez az összetett feladat valóban segítette a diákokat, hogy szembenézzenek és gondolkodjanak olyan körülöttünk lévő problémákon, amelyek foglalkoztatják őket, sőt olyanok is felszínre kerültek, melyek személyes
megtapasztalása nyomaszthatta őket. A következő témák, feladatok végzése során egyértelműen érezhető
volt a tanulók többségének hozzáállásában, gondolkodásában lezajlott változás, érés. Ez a feladat intenzíven
megmutatta a tanulók gondolkodásának irányát, mélységét. Természetesen jelentős különbségek is voltak a
diákok közt, különösen egy osztály esetében. Azért az osztályok zömében nagyon érzékenyek voltak a tanulók
a világ társadalmi, természeti gondjaira, és mint közösség is felelősséggel viselkedtek egymás iránt is.
Eredmények:
Nagyon sokféle problémát és megközelítést, alkotást hoztak létre a tanulók. Néhány fontosabb téma, amit
feldolgoztak, megfogalmaztak: természet kihasználás, növények, fák, állatok pusztítása, levegő, víz szennyezése, klímaváltozás, közlekedés, szabadság – hatalom - elnyomás, fogyasztói szemlélet, reklám, szemét, műanyag felhalmozás, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség, időhiány, telefon-függőség, bántalmazás, szegénység, hajléktalanság, szépségipar, gyógyszer szedés, befolyásolás, információ áradat, elmagányosodás másság, utazási szokások - előzékenység – helyátadás, dohányzás, egészséges étkezés, stb.
Nagyon sok köztéri alkotás, tér, térinstalláció terve, makettje készült el. Készültek kisfilmek, rövid pár másodperces mozgóképek, étterem tervek, telefonos applikáció tervek, mely segítségével az előzékeny utasok pontokat gyűjthetnek, készült valódi utcai riport is csepeli emberekkel, amit egy világító szobor „játszott le”.
S talán a legfontosabb, hogy szinte minden diák nagyon lelkesen dolgozott, és gondolkodott, problémákat
azonosított és oldott meg önállóan és együttműködve.
Néhány felhasznált alkotás fotója, elérhetősége.
Ai Weiwei: A széllel /Large: Ai Weiwei on Alcatraz (Szabadlábon: Ai Weiwei az Alcatrazban/ 2014, https://hvg.hu/
hvgmuerto/20150322_Szokes_az_Alcatrazba__Ai_Weiwei_es_a_bor Ai Weiwei: SACRED 2011-2013, diorama Velencei Biennálé 2013. https://www.designboom.com/
art/ai-weiweis-s-a-c-r-e-d-depicts-scenes-from-his-incarceration/ https://publicdelivery.org/ai-weiwei-straight/
Pistoletto: Rongyok Vénusza, 1967 https://ligetmuhely.com/liget/egy-halom-rongy/
Borsos Lőrinc: Dictator Heaven /diktátor menyország, 2010 http://borsoslorinc.com/works/mask
Christo és Jeanne-Claude: Becsomagolt fák, Fondation Beyeler és Berower Park, Riehen, Svájc, 1997-98. https://christojeanneclaude.net/projects/wrapped-trees https://artportal.hu/magazin/christo-vegre-ujra-csomagolhat/
Eperjesi Ágnes: Reklámmentes övezet / Reklámmentes övezet, akció háziasszonyokkal 8-szor, 2003. Gravitáció - Moszkva tér - A Ludwig Múzeum projektje http://www.eperjesi.hu/group/gravitation-moszkva-square?id=94
Gerber Pál: Három használt 1994-es karácsonyfa, 1995. installáció, Ludwig Múzeum in: Black&Decker (2010): A művész útja: banálisból katedrálist. Gerber Pál: Egy énekkart keresek, ahol még énekelnek és egy mosodát, ahol még mosnak. Balkon 11-12. http://
epa.oszk.hu/03000/03057/00030/pdf/EPA03057_balkon_2010_11_12_31-3..pdf
Hanson, Duane: Nő bevásárló kocsival, 1970 https://hu.qwe.wiki/wiki/Duane_Hanson http://ludwigforum.de/en/event/its-your-choice-2/
Kimsooja. "A Homeless Woman – Cairo (still)" 2001. In "Enacting Stillness" curated by Sara Reisman, 2016. The 8th Floor, New York. Photo: Courtesy Kimsooja Studio. https://static1.squarespace.com/static/5bb3c259e666696f13768624/
t/5bc89fac8165f5fefff6784f/1539874761395/Enacting-Stillness-Temporary-art-Review-.pdf
Olafur Eliason: Időjárás projekt 2003-2004 https://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101069/the-weather-project
Koronczi Endre: Ploubuter park, 2013. Talált faj – taxioma, Open air, Sarjak, Kiállítás képek: ARTplacc - Tihany, Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum, Budapest https://issuu.com/koronczi/docs/ploubuterpark http://www.koronczi.hu/ploubuterpark/exhibition/
index.html
Eperjesi Ágnes: D 365 napja, 2017. http://www.eperjesi.hu/solo/d-365-napja-365-days-of-d?id=219
Lakner Antal: Szmogreduktor, 2009, https://www.ludwigmuseum.hu/kiallitas/lakner-antal-munkaallomas https://www.youtube.com/watch?v=P-0MpMi2U1k&feature=youtu.be
http://hg.hu/cikkek/varos/16159-beuzemelt-a-munkaterulet-terelterito-bazis-nyilt-ujbudan
Faa Balázs: Lassú mű, 1194, Amsterdam, installáció, 25 db. mechanikus ébresztőóra. https://faa.hu/prezentacio.php?mid=xLy820XVe8L2Fd

„Formát öltő problémáink – köztéri installáció makettje”

„Formát öltő problémáink - újságcikk” (a cikkhez kapcsolt kortárs mű: Olafur Eliason: Időjárás projekt
2003-2004.)

„Formát öltő problémáink - újságcikk” (a cikkhez kapcsolt kortárs mű: Bill Viola:
Mártírok (Föld, Levegő, Tűz, Víz) 2014.)

