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Képzőművészeti projektek a Zöld Kakas Líceumban



Szakmai bemutatkozás:
Pinczés József a Magyar Képzőművészeti Egyetemen festő, valamint 
rajz- és vizuális nevelőtanár szakon végzett. A budapesti Zöld Kakas 
Líceumban 3 éve tart képzőművészeti projekteket. A projektek keretein 
belül különféle technikák elsajátításával térképezi fel a kapcsolatteremtés, 
a kommunikáció lehetséges útjait. A Líceum tanulói nagyrészt különleges 
nevelési igényű gyerekekből kerülnek ki, akik alkotásaikkal művészeti 
projektek során olyan dolgokat is elárulnak magukról, amiket szóban nem 
mondanának ki vagy nem akarnának kimondani. Hisz benne, hogy a 
közös alkotáson keresztül nemcsak közelebb lehet jutni a “speciális” 
gyerekhez, hanem általa fejleszthető a problémamegoldó-készség és az 
empátia is, segítségével különféle társadalmi jellegű problémák iránt is 
érzékenyíthetőek a fiatalok.

Előzmények:
2021. márciusában panaszlevél érkezett a Zöld Kakas Líceum központi e-
mail címére, melyben egy kilencedik kerületi lakos nehezményezte, hogy 
miközben ő kutyát sétáltatott a József Attila lakótelepen, fültanúja volt egy 
beszélgetésnek, melyben az iskola egyik diákja büszkén mutatta, mit fújt 
fel a többi graffiti mellé. A panaszos kedvű lokálpatrióta egy lehetséges 
feljelentést is kilátásba helyezett, amennyiben nem rendeződik a 
megrongált falfelület jövője, a lebukott diákon keresztül pedig immár a 
Zöld Kakashoz (is) köthető ügy sürgős megoldásért kiáltott. 
 



Koncepció:
A kérdéses falfelület egy átjáróhoz tartozik, mely egy lakóépület alatt, a 
játszótér felé vezető úton található. Miért fessük le egyszínűre az 
összefirkált falakat, ha kezdhetünk is velük valamit? Nézzük meg, mi 
történik, ha a probléma megoldása kerül a fókuszba, ha az oktatás egy 
valós problémára reflektál nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is! 
Vigyük az utcára a művészetet egy street art projekten keresztül, ahol a 
közös alkotás egy addig elhanyagolt és elcsúfított felületet tölt meg új 
élettel!  
 

Munkafolyamat:
A 3x10 méter hosszú, két oldalú átjáró átfestését alaposan meg kellett 
tervezni, hogy ne fulladjon káoszba a végeredmény. A munka heteken át 
tartott, minden péntek délutánunk a vázlatok készítésével telt, majd szép 
lassan kialakult, hogy mi kerül majd fel a falakra. A munka egy része a 
Ráday utcában található Kispont Galériában valósult meg, ahol a 
stencilek készültek a nagy napra, ami valójában három napig tartott - 
ekkor kerültek fel végleges helyükre az alkotások. A folyamatról készülő 
fotódokumentációból pedig kiállítás született a Kispont Galériában a 



falfestés elkészültét követően. A projekt elnyerte a Ferencvárosi 
Önkormányzat támogatását, a kerületi kulturális és civil pályázat tette 
lehetővé, hogy beszerezzük a festéshez szükséges eszközöket. A 
gyerekek fellelkesülve vettek részt az alkotáson keresztül történő 
értékteremtés minden folyamatában, a projekt így nem érhetett véget 
2022 májusában. 

 

Összegzés:
A graffiti projekt tanulsága, hogy a street art igenis funkcionálhat 
közösségi alkotásként. Így tud legálisan megvalósulni, ami sok esetben 
tényleg inkább elcsúfítja a közterületeket. Tetteink következményének 
felvállalásával egy hibát tettünk a saját fegyverünkké, szervezett 
csoportos alkotás keretein belül felülkerekedtünk a rongáláson, míg az 
alkotás gesztusával közelebb hoztuk azokat az embereket is a 
művészethez, akik a street artban a puszta rongálást látják. Egy 
közösségi felületen adtunk választ/ kínáltunk megoldást egy, a 
közösséget érintő problémára. Ezek láthatatlan, de fontos lépések annak 



érdekében, hogy beemeljük a kultúrát a hétköznapokba. Kiálltunk egy 
diákunk mellett, akit megtanítottunk normálisan fújni. Egy mindenkiért, 
mindenki egyért!

Jövőbeli tervek:
Ötletek mindig vannak. Most már lelkes csapat is akad a 
megvalósításukhoz. Egy csoportos kiállítást tervezünk, amely bemutatja a 
csoport ez évi munkásságát és a Zöld Kakasban megbúvó alkotói 
tendenciákat. Ebben segítene bennünket az ARTtranszfer pályázatának 
elnyerése. 

 









 



 





További információk: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPqBs2S9evw


https://www.viszont.hu/2022/04/04/csak-ossze-ne-firkalja-valami-
hulyegyerek/?fbclid=IwAR1RPPQ8hynZts9-
JOb00n5jeoxDwPwDxQK5cpFp10SwzWLXyxN5U3Mlc9U 
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