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Előzmények: Az első recycling tárgyamat 2001-02 körül készítettem és sokáig 

szórakoztatott a tejeszacskókból készült tárgyak esztétikája, vlaamint az anyag tartósságából 

adódó elnyűhetetlensége1. 2002-ben Rotterdamban elkészítettem, illetve meghímeztem a 

programom statementjét „A kézimunka hatása a társadalomra” című zászlót, ami kizárólag 

hulladék anyagból készült, rehabilitációs intézeti idősek segítségével, akik kihímezték a 
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Tejeszacskók feldolgozása 2000- 2005. 
 
 
 



motívumokat2. 2006 -ban kezdtem rendszeresen nyilvános ökodesign/recycling/urbanisztika 

és tárgykultúra workshopokat tartani varrógéppel a budapesti múzeumok által használt 

molinókból, mint pl.: Műcsarnok és Ludwig Múzeum. Magyarországon én használtam először 

köztéren varrógépet közösségi workshophoz, később pedig én használtam először 

napelemet a varrógép működtetéséhez. Az első nyilvános workshop a Sziget Fesztiválon3 

 

2.  

„La Efico de Manlaboro Alla Socio” eszperantó / „A kézimunka hatása a társadalomra” Gallery TENT, Rotterdam 
2002. 
 
 
 

3.  

Molino Recycling workshop Sziget Fesztivál 2006. 



volt, majd ennek sikerén felbuzdulva Bécsben, New Yorkban, Drezdában, Rotterdamban, 

Stuttgartban, és Magyarország vidéki városaiban és falvaiban, múzeumaiban és 

kultúrházaiban is. Az ebben az időszakban készült tárgyaim a Néprajzi Múzeum 

gyűjteményében megtalálhatók. Drezdai és rotterdami élményim hatására több helyszínen 

hoztam létre Free Shopot, ahol pénz nélkül lehetett tárgyakat leadni és másikra cserélni. Ezt 

egészítettem ki 2009-ben a Nomad Art Care/Nomád Művészeti Segítségnyújtás4 projektre, 

ami az utcai művészet fogalmát gondolta újra szolgáltatás formájában. Ezután, 2012-ben 

indítottam el a Piackutató tábor projektemet a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskola 

tanulóival, aminek célja a környezeti nevelés iskolán kívüli lehetőségeinek kutatása volt, a 

bolhapiacok árukínálatának megfigyelésével, kutatásával és újra hasznosításával. Ez a tábor 

2012- 2018-ig működött Szentbékkállán. A használtcikk piacokat a múzeumokkal 

párhuzamos helyszínekként kezelem, ahol az elmúlt 100-150 (vagy még több) év 

tárgykultúrája fellelhető és tovább gondolható, alapanyagként használható stb. Erre épült a 

2012-es, a képzőművészet és design határterületén elhelyezhető Random Varroda 

 

 
A Néprajzi Múzeumba került tárgy: Schmitt Pál 2006-os választási molinójából készült táska (őszülő halánték) 
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Nomad Art Care, Close Encounters Festival, Bécs 2009. 
 
 



projektem is, amit a Tapolcai használtcikk piacon kezdtem el a Piackutató tábor5 tanulságai 

alapján. Ekkor már napelemmel működtettem a varrógépet a piac területén, és olyan 

helyszíneken, ahol nem volt más lehetőség áramot szerezni. A Random Varroda6 

eredményeként 2013-ben, alkotótársammal, Tóvaj Rozival elnyertük a bécsi székhelyű 

Redesign Awards I. helyezését a Social divat kategóriájában, mert ekkor már kifejlesztettünk 

 

5.    

Piackutató tábor: Tapolca – Szentbékkálla 2012-2018. 
https://www.facebook.com/Piackutat%C3%B3-t%C3%A1bor-455324307896839 
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Random Varroda, 2012. 

 
Tapolcai Hazsnáltcikk Piac 2012. Random Varroda 
https://www.youtube.com/watch?v=TnPFa8xUGFE 
https://www.facebook.com/RandomVarrodaSbc 
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egy használt pólók újra hasznosítására irányuló gyártási technológiát kifejezetten 

rehabilitációs műhelyek számára. Ebben az időben varrótanfolyamot is tartottam a 

budapesti Szigony Alapítványnál pszichiátriai rehabilitációban résztvevők számára, 2018-ban 

pedig a Menedék Egyesületnél menedékjogot kapott nőket tanítottam varrni és hímezni, 

illetve a már itt élő menekült gyerekekkel és a Politechnikum diákjaival közös 

divatbemutatót rendeztünk7.  

Művészeti munkámban rendszeresen megjelennek a tapolcai piacon vásárolt tárgyak, illetve 

ezek kiegészülnek lisszaboni, rotterdami, vagy éppen brüsszeli tárgyakkal. Doktori 

kutatásomat a brüsszeli bolhapiac koloniál, illetve kalózkodásra utaló tárgyai ihlették, 

emellett a historikus és zsánerjeleneteket ábrázoló porcelánok is új alkotói területet 

jelentettek számomra. (Doktori tézisem Libertatia címmel megjelent: Intermediális 

Olvasókönyv, Symposion Kiadó 2020. Tartalmazz a Punk Konyha Kitchen, Kalóz kiadás teljes 

anyagát is.)  

A porcelántörténeti kutatásom – aminek inspirációját a brüsszeli bolhapiac porcelán kínálata 

adta - több kiállítás és előadás anyagát adja, mint pl.: Ami az étel és az asztal között van 

 

7.  
Menedék Egyesület_Divatbemutató, Polytechnikum, 2018. 

 
Tervezés és Recycling Divatbemutató_Menedék Egyesület, Politecchnikum 2018. 
 
 
 



kiállítás és szimpózium, Kelet Kávézó és Galéria, BP Design Hét 2016., vagy a Hajszál a 

tányérban vacsora esemény Design Hét 2017., Budapest Blue egyéni kiállítások8 2016, 2017.) 

Rendszeresen együtt működöm a Filantrópia adománybolttal, ahol előadásokat és 

workshopokat tartok, illetve a használt tárgykultúra használati lehetőségein túl a pedagógiai 

módszertan különböző lehetőségein is gondolkodunk. 

Jelenleg: az ELTE SEK, Vizuális Művészeti Tanszék tanára vagyok, ahol Tárgy-, és 

Környezetkultúra, valamint Desigismeret és Népművészet tárgyaimban erőteljesen a 
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Budapest Blue: Verekszik-Tüntet- Búcsúzik tányér trilógia. 2017. 

 
Budapest Blue Önarcképek: Használt ruhák, hímzés, kobalt festett porcelánok. B32 Galéria 2017. 



hétköznapok használt tárgyaira, a személyes szükségletek, kereslet és kínálat 

gondolatkörben fókuszálok a használtcikk piacokon található tárgyakra, mint a múlt elérhető 

relikviáira, inspirációs bázisra és fenntartható alapanyagra. A pécsi PTE, Művészeti Kar 

Design intézetében pedig kortárs porcelántörténeti előadásokra készülök, amelyben a 

múzeumok gyűjteményei mellett nagy hangsúlyt kapnak a bolhapiacokon található porcelán 

emlékek. Ezeket a kurzusokat egészitik ki azok a szimpóziumok, amelyeket kifejezetten a 

Tapolcai Használtcikk Piacra tervezek és amelynek első eseménye le is zajlott 2021. 

szeptemberében. Ehhez létrehoztam a piacon egy pop up galériát, az A2 Galériát, ahová a 

piacon aktuálisan talált és design-, kultúrtörténet szempontjából érdekes tárgyak 

beemelhetők és akár műtárgyként szemlélhetők.  

Az A2 Galériában szeptember 24-én tartottuk meg az első eseményt, amelyek vendége 

Frazon Zsófi a Naprajzi Múzeum kurátora és Mester Zsuzsa kulturális antropológus, a 

Filantrópia Adománybolt vezetője volt. 9  

 

9.  

Tapolcai Használtcikk Piac, A2 Pop Up Galéria 

 



Nem csak művészeti inspiárciónak tekintem a használt tárgyakat, amik időben és térben is a 

gondolatok és érzelmek szabad áramlását eredményezhetik, hanem pedagógiai módszernek 

és egyfajta terápiának is tekintem az idővonalon való szabad mozgást, ezért szerveztem a 

tapolcai szimpózium mellé egy Klímaszorongás elleni művészetterápiás foglalkozást Torma 

Éva részvételével. Ez egy kísérleti, tárgyakra és emlékekre épülő tematikus művészetterápiás 

foglalkozás volt, aminek a módszertanán gondolkodunk. 

Az elmúlt 15 évben a tárgyak időben és térben való cirkulációja, valamint a képzőművészet 

és design határterületeinek láthatóvá tétele került a munkám középpontjába, ami a 

popkultúra vizsgálatához is vezetett. Ez a gondolatmenet a használati-, és vitrintárgyak 

társadalmi és presztízsváltozásaira, valamint a folyamatos életmódváltozásra is fókuszál. Ez 

egy olyan tematika csomag, amit a hétköznapi életben egyidejűleg és reflektálatlanul 

élhetünk át, de tudományos vizsgálata, illetve megközelítése több területet ölel fel: 

- vizuális kultúra 

- design 

- muzeológia 

- antropológia 

- néprajz 

- szociológia 

- művészetterápia 

- kultúra kutatás 

 

 
A Hét használt Műtárgya szimpózium az A2 Pop Up Galériában 



- kommunikáció 

- gazdasági területek 

- ökológia/fenntartható fejlődés 

stb. 

És olyan fogalmak érinthetők, mint: 

- identitás 

- emlékezés 

- hagyományőrzés  

- életmód/életmód változás 

- klímaváltozás 

- szokások 

- szükségletek 

- fogyasztás/túlfogyasztás 

- újrahasznosítás 

- tervezés/újra tervezés 

- fenntarthatóság 

- közösség 

- egyedi és széria 

- érték, presztízs 

- gyűjtemény 

stb. 

A különböző tudományágak különbözőképpen közelíthetik meg egy bolhapiac 

tárgykészletét, de vannak olyan közös pontok, amelyek összekötik ezeket, pl: 

- vizuális kultúra – muzeológia – gyűjtemény - identitás – hagyomány – életmód – 

antropológia – közösség – szükségletek – fogyasztás – újrahasznosítás, stb. 

Az asszociációs lánc egyfajta vizuális – tárgyi és fogalmi programozásként működik, ami 

hosszú távra meghatározhatja a környezeti gondolkodást, szem előtt tartva az emberi 

természet gyűjtögető mivoltát és ezzel felkészít egy kevésbé fogyasztói, tudatosabb 

életformára.  

A foglalkozások minden életkorban hasonlóan történnek. A piac tárgyai közül választanak a 

részvevők, amik által a tudatos választás fogalmával is ismerkedünk. Szembetűnő az ár- érték 

arány eltolódása, ami relatívvá teszi a pénzbeli érték fogalmát. Az, hogy akár muzeális 

tárgyak is kézzelfoghatóvá és megszerezhetővé válnak, erősíti a gyűjtés hajlamot, illetve 

rávilágít a gyűjtemények – akár múzeumi gyűjtemények – szervező erejére, illetve az 

otthoni/hétköznapi tárgyakra, saját szükségletekre is rávilágítanak. Itt Victor Papanek: 

Design for the Real World című írása a mérvadó. 

Napjaink használati tárgyai lesznek a jövő múzeumának darabjai, így érdemes a saját dísz-, és 

használati tárgyakat egy új aspektusból megvizsgálni. A piacon talált tárgyakat pedig tovább 

gondolni. Nem feltétlenül pusztán használati céllal vásárolni, hanem művészként vagy 



vizuális szakemberként, designerként tovább gondolni. Ez a feladata a programnak: olyan 

tárgyakat kell választani, amivel még tudunk tovább dolgozni. Vagy kutatni az eredetét, vagy 

megfogalmazni a vele kapcsolatos érzéseinket, emlékeinket, vagy pedig az „objet trouvé”, 

„ready made” műfajában tovább alkotni, a tárgy jelentéstartalmait feltárni. 

A megunt, eldobott, fölösleges tárgyak körülvesznek minket, így ezek vizsgálata, a velük való 

munka minimális költségvetéssel megoldható, illetve a használtcikk piacok árusait, vagy az 

adományboltokat támogatva részesei leszünk egy fenntarthatóbb, a tárgyakat felhasználótól 

felhasználóig cirkuláltató rendszernek. Emellett olyan kulturális helyszíneket teremtünk, 

amelyek természetesebben és akadályok nélkül érhetők el bárki számára. A használtcikk 

piacok közönsége még lehet, hogy nem járt múzeumban, de azok által az események által, 

amiket Tapolcára szervezek ők is részesei a kulturális/művészeti életnek. Az 

adományboltokba szervezett programok ugyanígy hozzájárulnak a nyilvános/közösségi 

alkotói folyamatok megerősítéséhez. 

Tárgy- és Környezetkultúra és Designismeretek kurzusaimhoz is saját magam által 

kidolgozott tantervet használok pl.:  

Tárgy címe: Designismeretek 
 
a) hallgató tudása:  
− Alapvető ismeretekkel rendelkezik a design-, és tárgykultúra alapfogalmairól és 
történetéről 
- Tájékozott a design környezetalakító vizuális, társadalmi és gazdasági szerepét illetően 
− Ismeri a képzőművészet és design határterületeit, és ezek vizuális kultúrában való 
megjelenési formáit 
– Ismeri a design meghatározó tervezőit, a magyar és nemzetközi színtéren  
- Tisztában van az életminőséget meghatározó, globális környezeti tényezők és design 
viszonyával. 
b) képességei: 
− Képes a design fogalmát megfelelő kontextusban használni 
− Képes az egyedi tervezés és rendszerelvú design társadalmi hatásait meghatározni és 
elemezni. 
− Képes a tárgykultúra és design történeti korszakait meghatározni 
− Képes a lokális és globális design folyamatok rendszerben való vizsgálatára 
− Képes a “Design Thinking”, mint közösségi – tervezési módszer alkalmazására 
- Képes kreatív, tervezői csapatmunka végzésére  
- Látja az egyéni felelősség és csoportdinamika összefüggéseit a tervezői folyamatokban 
- Felismeri és figyelembe veszi a tervezés céljait érintő környezeti hatásokat 
- Képes a forma és funkció egységének megteremtését egy nagyobb környezeti rendszerben 
vizsgálni. 
c) attitűdje: 
− Kreatív-, és kritikai attitűddel válaszol a tárgykultúra és design diskurzus minden lehetséges 
felvetésére 
− Nyitott az új ismeretekre, módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre a 
design elmélete és gyakorlata területén. 
− A Design Thinking elsajátítása következtében előnyben részesíti a csapatmunkát 



- Nyitott a hagyományos technológiák használatára is 
- Nyitott a különböző projektek megvalósításához szükséges társadalmi, technológiai, 
gazdasági és kulturális területek szakembereivel való párbeszédre.  
- Nyitott és törekszik a környezet globális problémáinak megoldására, a design segítségével 
- Aktívan részt vesz saját környezete alakításában 
 
d) autonómiája és felelőssége: 
− A design globális rendszerben való értelmezése egyben a társadalmi-, és gazdasági 
folyamatokra reflektál 
− Szakmai orientációja kialakult a design területén. 
− Önálló designprojektek megalkotása, illetve csapatmunkában való feleősségteljes 
részvétel. 
− Vezető szerepet tölt be a saját környezetében végbe menő környezetalakító 
folyamatokban 
 
 
A tantárgy célja: A Designismeretek tantárgy hozzájárul a művészeti-, és tanárképzésben 
résztvevő hallgatók tárgykultúra ismereteinek fejlesztéséhez. A design a 21. századra 
nemcsak az egyik olyan környezettudatos művészeti ág, amely mind anyaghasználatában, 
mind pedig technológiai hátterében követi a bolygó ökológiai állapotát és szükségleteit, 
hanem a használati tárgyaink dizájnja a hétköznapok vizualitását is meghatározza. De hogyan 
fejlődött a design, a forma és funkció egysége az egyes művészettörténeti korokban? Az 
evolúcióval, az emberré válással egyidős a tárgyak használata, ezért érdemes megvizsgálni a 
szükségletek és fogyasztás összefüggésrendszerében a design társadalmi és gazdasági 
hatásait. A design gazdasági tényező is, aminek lokális és globális hatásai vannak, így ennek 
az expanzív hatásmechanizmusnak kutatása áll a kurzus középpontjában. 
 
Az oktatás tartalma:  
A tantárgy a design történetét az evolúció részeként kezelve a tárgyak funkció szerinti 
fejlődéstörténetét kutatja. Elsősorban a 20. században végbement változásokon keresztül 
mutatja be a forma és funkció változását az iparosodás felgyorsulása okozta 
életmódváltozáson keresztül. Az életmódváltozáshoz kapcsolódó látványos designprojektek 
az egyedi és tömegtermelés különbségei öröklődve, nyomokban jelen vannak napjaink 
designtrendjeiben. Ezt az evolúciót követi nyomon a kurzus, a hallgatók saját környezetében 
szerzett tapasztalataira építve a népies és urbánus, közös és különböző tárgyhasználata 
alapján. A design fogalom mélyebb elemzése, akár elméleti, vagy tapasztalati síkon a 
kulturális-, társadalmi-, és gazdasági folyamatok megértéséhez vezet. Az Ökodesign 
fogalmával a korszaknak megfelelő új anyagok és technológiák és felhasználási területeik 
ismerete: Recycling, Upcycling, Oweruse, Zero Waste, stb. 
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Tervek: 2021-ben az Adventi időszakban tervezek egy közösségi karácsonyi vásárlást a 

tapolcai piacon. Az A2 Pop Up Galériában beszélgetnénk a karácsony és a használt 

meglepetések kérdéséről. 2022-ben rendszeresen szeretnék meghirdetett tárlatvezetéseket 

tartani a piacon, meghívott előadók részvételével. Ez régi tervem volt, így örülök, hogy most 

sikerült a piacon kialakítani azt a „white cube” részletet, ahová a számunkra értékesebb 

tárgyakat beemelhetjük akár 15 percre. Nem csak minket embereket, de a tárgyakat is 

megilleti a 15 perc hírnév. 

 


