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PÓK TÍMEA | Szakmai bemutatkozás
 Szobrászművész, művészeti rajz és művészettörténet szakos középiskolai tanári 
diplomámat 2006-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem. Női táj című szobrom 
szerepelt a Best of Diploma 2006 című tárlaton. 2015-ben az MKE Tanárképző Tanszékén 
letettem a gyakorlatvezető mentortanár szakvizsgát, majd 2017-ben Pedagógus II minősítést 
szereztem. 2020 óta az MKE Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója vagyok. A kutatási témám: 
Innovatív vizuális nevelési módszerek. 2020-ban elnyertem a „Kiváló versenyfelkészítő” díjat. 
2022-ben a BLOSSOM című projekttel szerepeltünk Kasselben a documenta 15 kiállításon.

 2016-2020 között szerepet vállaltam az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani 
Kutatócsoport munkájában, a Moholy - Nagy Vizuális Modulok: A 21. századi képi nyelv tanítása 
című kutatásban, ahol a kortárs képzőművészet modul (vizuális kompetenciákra fókuszáló, 
a középiskolás korosztálynak írt program) kidolgozásával, és a hozzá kapcsolódó tanítási 
gyakorlat módszertani kialakításával foglalkoztam. A felnőtté válás küszöbén álló fiatalok 
számára, több olyan kreatív mintafeladatsort hoztam létre, melyek kifejezetten az empatikus 
képességek fejlesztését hivatottak támogatni. Készítettünk egy 500 oldalas  kézikönyvet, melyben 
kiemelkedő szerepem volt: KÉZIKÖNYV A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSHOZ IV. A 
középiskolásoknak szóló pedagógiai program mellett én írtam a TENDENCIÁK A KORTÁRS 
KÉPZŐMŰVÉSZETBEN - Válogatás a 21. században készült kortárs művekből című fejezetet 
is.

 A tanítványaim és én rendszeres kiállítók vagyunk a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Galéria 
tematikus tárlatain. (Facebook, likeok, szelfik - köztünk élő társas magány, 2016, Virtuális 
ikonok, 2017, Hétköznapi szuperhősök, 2018, Last words, 2020)

2011 óta vagyok a Kőbányai Szent László Gimnázium tanára. 2011-2016 között vezettem az 
iskola Géniusz Tehetséggondozó Program képzőművészeti műhelyét. A 2013-2014-es tanévben 
nyertem a TÁMOP „Tehetséghidak Program” kiemelt projekt Gazdagító Programpár pályázatán, 
melynek keretében 25 diákot, (köztük Pataki Lucát), juttattam el kortárs kiállításokra és más 
kulturális eseményekre. Szinte minden résztvevő művészeti pályán folytatta a tanulmányait.

PATAKI LUCA | Szakmai bemutatkozás
 Pataki Luca 2017-ben végzett a Kőbányai Szent László Gimnázium rajz tagozatán. 
Gimnazistaként 2015-ben részt vett az Ausztriában évente megrendezésre kerülő Peace 
Camp nemzetközi béke táborában. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 
folytatta tanulmányait, ahol 2022 júniusában szerzett diplomát. Diplomamunkája az élet 
komplexitásának kérdésköreit járja körbe a la birintus fogalmán és jellegén keresztül. 2018-
ban Barcsay díjjal jutalmazták, 2021-ben Ludwig Alapítvány Ösztöndíj pályázat díjazottja volt. 
2020-21-es tanévben Erasmus ösztöndíjjal a drezdai Hochschule für Bildende Künste-n tanult 
Anne Neukamp osztályában. Az egyetemen eltöltött évek alatt számos esemény szervezője és 
résztvevője volt, a Képző.art alkalmi cikkírója. 2022 elejétől a Blossom című projektben dolgozott 
mint közreműködő képzőművész, mely a kasseli Documenta 15 edukációs programjának is 
része volt. Novembertől Erasmus ösztöndíjjal a berlini Collegium Hungaricum munkatársa 
lesz. 

http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B30hs7-rW0M
https://www.youtube.com/watch?v=B30hs7-rW0M


Fent: A RomaMoMa fesztiválon készült csoportkép a felvonulás előtt. (Kassel)
Lent: Csoportkép a Hafenstraße 76-os épületben a Documentán. (Kassel)



BLOSSOM PROJEKT | Projektismertető

ELŐZMÉNYEK

 Prof. Dr. Kárpáti Andrea által kerültem kapcsolatba Susanne Hesse-Badibangával, aki 
a kasseli documenta 15 Camp notes on education részét vezette. Ehhez csatlakoztam Susanne 
felkérésére egy szociális érzékenyítésre fókuszáló projekttel. A kurátorok által kijelölt 
irányelvek közül háromhoz tudtam csatlakozni. Ezek a fenntarthatóság, a szolidaritási 
közösségek és a jövő iskolája.

BLOSSOM PROJEKT | Koncepció - röviden

 A Kőbányai Szent László Gimnázium 11. osztályos tanulói közös munkába 
fogtak a Wesley János Általános Iskola első és második osztályos hátrányos helyzetű 
tanulóival. Miközben a diákjaink igyekeztek feltárni a gyerekek vágyait, sokszor hagyták el a 
komfortzónájukat. A folyamat egy belső növekedés kibontakozása, egy kivirágzás.

PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉS  
 A gimnazisták a társadalom tevékeny, problémamegoldó és érdekérvényesítő felnőtt 
polgárainak táborát fogják erősíteni. A megszerzett tudáson túl, mire lehet még szükségük 
ahhoz, hogy egy jobb világon munkálkodjanak? Nyitott szívre, hogy felvállalják azoknak az 
érdekképviseletét is, akiknek ehhez nincs elegendő eszközük. Ezért a tevékeny kreativitás 
olyan területére invitáltam őket, ahol a saját emberségükkel találkozhatnak.
 A BLOSSOM projektben a pályaválasztás előtt álló diákok a kertészek, akik törődnek 
cseperedő virágokkal. A folyamatban mindent a kicsik vágyai és elképzelései mozgatnak, 
akik így megtapasztalhatják, hogy hatni tudnak a dolgokra és fontosak a választásaik. 
Miközben a nagyok vizualizálják a gyerekek álmait és lehetőségeit, felkészülnek a saját sorsuk 
perspektíváinak felelős vizsgálatára is.
 A documenta kurátori szemlélete felfüggesztette az esztétikai követelmények elsőbbségét 
és a profizmus hegemóniáját, miközben előtérbe helyezték a kollektivitás és forrásmegosztás 
elveit, valamint az alulról szerveződő kezdeményezések gyakorlatát. Arra törekedtem, hogy 
ez a projekt és az elnyert anyagi források a lehető legtöbb diák számára hosszú távú intenzív 
motivációt nyújtsanak a személyes fejlődéshez. Olyan ügyet szerettem volna feldolgozni, 
amely érzésem szerint nem kap elég láthatóságot, ezért választottam a kiszolgáltatottság 
jelenségét. (Ezért lett a munkacím: Invisibe.)

https://camp-notesoneducation.de/


A Wesley János Álltalános Iskolába látogatásunkkor készült képek (válogatás az 5 alkalomból)



MUNKAFOLYAMAT

 A projekt ciklusokra bontható. Együttműködést kezdeményeztünk a Wesley János 
Óvodával, ahol az intézmény első és második osztályos kisiskolásaihoz irányítottak minket, 
mivel véleményük szerint a legkisebbek még nem rendelkeztek elég manuális tapasztalattal 
a közös  projekthez. Ezért tizenhárom elsős és hét másodikos gyermekkel foglalkoztunk. Öt 
alkalommal látogattuk el hozzájuk.Ezután következett a nagyok aktív alkotói tevékenysége. Ez 
jelentette a felkészülést a documentán való részvételre.

 A folyamat kiteljesedése Kasselben történt, ahova 2022-ben, Erasmus+ ösztöndíj 
segítségével, a művekkel és hat fő 11. évfolyamos rajzos és médiás tanulóval utaztunk. (A munkát 
20 diákkal kezdtük, mert fontos volt, hogy a lehetőség nem csak a legtehetségesebbeknek szólt.) 
Kollégának Pataki Luca diploma előtt álló festőművész hallgatót kértem fel, aki 2017-ben nálunk 
végzett rajz szakon. Építhettem az ő szakmai felkészültségére és angoltudására. A tanítványaink 
is jól beszélnek angolul. Az én idegen nyelvi tudásom limitált. Ez a helyzet projektvezetőként 
rugalmasságot és a csapat iránti feltétlen bizalmat követelt tőlem. 

 A gyerekekkel töltött alkalmak bő három órán át tartottak. Két külön teremben és az 
udvaron tevékenykedtünk. Beszélgettünk, közösen rajzoltunk, szaladgáltunk, játszottunk 
és énekeltünk, hogy közelebbről megismerjük egymást, aztán a kicsik párt választottak 
maguknak. (videó az első találkozásokról)

 Előfordult, hogy a  jelenlévő középiskolásokra, a társaik hiányzása miatt, extra terhelés 
hárult. Ilyenkor a párban dolgozás helyett, órákon át, egyszerre több gyerekkel kellett 
foglalkozniuk. Ebben a szituációban is azt tartották szem előtt, hogy minél több élményt 
adjanak a gyerekeknek.

 Amíg a kicsik szuperhősként lerajzolták magukat, addig a nagyok szeretettel támogatták 
őket a munkában.  A kisiskolások készítettek magukról még egy A4-es portrét is, és egy közös 
rajzot a párjukkal, ahol a négy tenyerüket rajzolták körbe egy A3-as papíron. A bal kezekben azt 
jelenítették meg, ami eddig szép történt az életükben, míg a jobb kezek körvonalán belül azokat 
a jó dolgokat ábrázolták, amelyeket a jövőtől várnak. A nagyok A3-as lélekportrékat alkottak 
a kicsikről, ahol a belső tulajdonságaikat és a kisugárzásukat igyekeztek hangsúlyozni. Ezek 
színes másolatát ajándékba adták nekik. A hátuljukra magyar és angol nyelven jókívánságokat 
írtak. Később A2-es fotórealisztikus portrékat alkottak a nagyok. Utolsó alkalommal minket 
örökítettek meg a kicsik. A médiások a teljes folyamatot dokumentálták és mindenki készített 
a párjával egy- egy mini riportot.

 Júliusban a nyári szünet közepén, két héten át a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
műtermében dolgoztunk. Hét gimnazista itt készítette el a nagyméretű festményeit a párjáról. 
A horizontális műveken (105 x 75 cm) a gyerekeket egy vágyott kamaszkorban örökítették meg, 
míg a vertikális alkotásokon (100 x 200 cm) egy vágyott felnőttkorban látjuk kis barátainkat. 
Körülnéztem a műteremben, csodáltam a színpompás képeket, és rájöttem, hogy a projektnek 
nem lehet Invisible a címe, mert ez Virágzás.

https://drive.google.com/file/d/129p_Bqi34OfVlOI7QMMlQV0mctRoSHFt/view?usp=sharing


DOCUMENTA |Kassel, 2022.09.09.-09.18.

 Tíz napos kint tartózkodásunk intenzíven zajlott. 09.11-én az OFF-Biennale 
Budapest szervezésében létrejött RomaMoMa fesztivál keretében bemutattuk nagyméretű 
festményeinket, melyek egy utcai felvonulást követően a helyszínen, szabadtéren lettek 
installálva. Emellett a gyerekeknek arcfestést szerveztünk, ahol a nyelvi különbségek kreatív 
megoldásokat igényeltek.

 A nagyméretű festmények a fesztivált követően visszatértek a számunkra kijelölt 
kiállítótérbe (Hafenstraße 76. 1.em., amit a partnereinkkel közösen használtunk), ahol a 
projekt anyagából kiállítást rendeztünk. A padló zavaróan pink borítást kapott, így ennek 
tompítása érdekében létrehoztunk zöld kárpitból egy rétet az alkotások köré. A művek mellé 
készült angol nyelvű booklet tartalmazza a teljesen kidolgozott kollekciókat és angol nyelvű 
beszámolókat a folyamatról. Ebben a gyerekek nevei helyett, szeretetünk és tiszteletünk jeléül, 
már virágnevek és azok emblémái szerepelnek. A gimnazisták a beszámolón kívül írtak még 
egy rövid angol nyelvű mesét is a virágjukról, amit a festmények mellé helyeztünk, hogy a 
látogatóknak könnyebb legyen kapcsolódni a kicsik világához.

 A kiállítást közös verseléssel, az egyik angol nyelvű mese felolvasásával és egy performatív 
játékkal nyitottuk meg, amelyhez szabadon lehetett csatlakozni. A tárlatunk nyitvatartása alatt a 
diákok felváltva fogadták a látogatókat, bemutatták nekik az alkotásaikat, és fontos párbeszédek 
jöttek létre az érdeklődőkkel.

JÖVŐBELI CÉLKITŰZÉSEK

A kiállítás alatt, Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartományból, egy galerista felvette velünk 
a kapcsolatot, mert szeretné bemutatni az anyagot 2023 tavaszán. A projektet elkezdő 20 diák 
a 2022/23-as tanév elején kezdeményezte, hogy közösen hozzanak létre egy magyar és angol 
nyelvű mesekönyvet. A gyerekekkel a későbbiekben is találkozni fogunk. Terveink szerint 
Magyarországon először náluk rendezünk kiállítást a művekből. Több a projektet bemutató 
előadás, cikk és tanulmány is készül.

https://drive.google.com/file/d/1HrVBZwilsO1lGi2vse5dnBFBqF-9rzUu/view


A Hafenstraße 76. első emeletén rendezett kiállításunk a Documenta15 keretében



Nordstadtban (Kassel) rendezett RomaMoMa fesztivál keretében lezajlott utcai felvonulás
Az eseményről a másnapi kasseli napilap tudósított (Kép: bal alul)



 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS LINKEK

A BLOSSOM projektről bővebb képanyag, a diákok beszámolói és számos 
szöveg elérhető még az alábbi drive mappában:
https://drive.google.com/drive/
folders/15k0iV7F19WvUvdAEFWXKrlwPhNzojIkJ?usp=sharing
A BLOSSOM projekt diákok által működtetett Instagram oldala: https://
www.instagram.com/blossomprojekt/
A BLOSSOM projektről készült angol nyelvű kiadvány elérhető online az 
alábbi linken:
https://drive.google.com/file/d/1HrVBZwilsO1lGi2vse5dnBFBqF-9rzUu/
view
A Kőbányai Szent László Gimnázium honlapján keresztül található 
Documenta fül:
http://szlgbp.hu/documenta-2022-kassel/
Az első találkozások után készült videó linkje:
https://drive.google.com/file/d/129p_Bqi34OfVlOI7QMMlQV0mctRoSHFt/
view?usp=sharing
Dreams of our flowers c. videó, melyben a gyermekekkel készült riportok is 
hallhatóak:
https://www.youtube.com/watch?v=HcL5GeevS9c&feature=youtu.be

Pók Tímea szakmai bemutatkozásához kapcsolódó linkek:
KÉZIKÖNYV A VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSHOZ IV.: http://
vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_
kepzomuveszet_tanitasa_compressed.pdf
Protected Childhood projekt (2019) werkfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=s1cYuicjxnk&feature=youtu.be
Protected Childhood projekt (2019) egyik bemutatkozó kisfilmje - Laura és 
a szatyor:
https://www.youtube.com/watch?v=pAQtaAnOQm8

https://drive.google.com/drive/folders/15k0iV7F19WvUvdAEFWXKrlwPhNzojIkJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15k0iV7F19WvUvdAEFWXKrlwPhNzojIkJ?usp=sharing
https://www.instagram.com/blossomprojekt/ 
https://www.instagram.com/blossomprojekt/ 
 https://drive.google.com/file/d/1HrVBZwilsO1lGi2vse5dnBFBqF-9rzUu/view
 https://drive.google.com/file/d/1HrVBZwilsO1lGi2vse5dnBFBqF-9rzUu/view
http://szlgbp.hu/documenta-2022-kassel/
https://drive.google.com/file/d/129p_Bqi34OfVlOI7QMMlQV0mctRoSHFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129p_Bqi34OfVlOI7QMMlQV0mctRoSHFt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HcL5GeevS9c&feature=youtu.be
http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_com
http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_com
http://vizualiskultura.elte.hu/sites/default/files/announcement/4_kortars_kepzomuveszet_tanitasa_com
https://www.youtube.com/watch?v=s1cYuicjxnk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pAQtaAnOQm8


Képek a Magyar Képzőművészeti Egyetem lezajlott alkotófolyamatról



Horváth Bence munkái és azok címei:
Dandelion’s soul portrait

A portrait about Dandelion
A drawing about me painted by Dandelion

“I wanna be Hulk” - superhero portrait
Dandelion’s imagined adolescence 

A life-size portrait of Dandelion’s adulthood



Kisanatal Antónia munkái és azok címei:
Aster’s soul portrait (coloured pencil)

Aster’s realistic portrait (charcoal)
Our past and future
Superhero portrait

Aster’s imagined adolescence (acrylic)
Aster’s imagined adulthood (acrylic)



Forrai Boglárka munkái és azok címei:
Daffodil’s soul portrait (coloured pencil)

Daffodil’s realistic portrait (charcoal)
Our past and future
Superhero portrait

Daffodil’s imagined adolescence 
Daffodil’s imagined adulthood 



Tóth Viktória munkái és azok címei:
Forget me not’s soul portrait 

Forget me not’s realistic portrait 
Our past and future

“Z-man” - superhero portrait 
Forget me not’s imagined adolescence 
Forget me not’s imagined adulthood



Ladányi Laura munkái és azok címei:
Rose’s solul portrait I.-II.
Rose’s realistic portrait 
Rose’s teenager portrait 

Rose’s adult portrait 



KÖZREMŰKÖDŐK / RÉSZTVEVŐK

Horváth Bálint Bence
 Forrai Boglárka

 Kisantal Antónia
 Neszlényi Dorottya Kata

 Ritzl Hanga Laura
 Ladányi Laura Anna 

Tóth Viktória
Fáy Nikolett
  Badó Réka

 Csizmadia Virág
 Farkas Csenge Margit

 Geönczeöl Enikő
 Kocsis Lívia Tímea
 Kovács Júlia Rita

 Mágel Eszter / Pribék Lilla 
Radó Viktória

 Süveges Nikolett Kitti
 Szabó Gergő

 Veszely Gabriella Dóra
 Hangay Csenge

A Wesley János Álltalános Iskola első és második osztályos diákjai.

Köszönjük a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek.


