
Üvegbe zárva 
- az utókor gyümölcse

Animációs négyes +1



A mű
Installáció: 

•Polc

•befőttes üvegek

•műanyag kupakok

•polcterítő QR kódokkal

Méret: 

100 x 60 x 16 cm 



Ötletek, és azok rendszerezése

Rendszerezés

Időt szánunk rá

Szenvedély működteti

Helyigényes!

Szakértelem

Kapcsolata a darabok között

Környezetvédelem

Társadalmilag 

fontos üzenet

Hulladékok 

helyzete

Személyesség



Téma: Gyűjtés

A gyűjtögetés ősi gondolata 

bogyók, gyümölcsök 

női tevékenység

(néhány mai társadalomban 
még mindig)



Termés gyűjtögetés ma
Piac

• piacon beszerezzük a 
kívánt terméseket, 
(egyszerűbb!)

(még mindig kosárba 
gyűjtögetünk !)



Befőzés – gyűjtés, gondoskodás 

Majd

elraktározzuk azokat 
különböző módokon.

Például befőzéssel, 
gondos anyukák, 
nagymamák tartósítják a 
gyümölcsöket, 
zöldségeket. 

amely szakértelmet kíván



Befőzés – gyűjtés, rendszerezés

A befőzés egy olyan 
gyűjtés, 

amellyel rendszeres 
vitaminforráshoz juthat a 
család.

Megjelenik benne:

 előrelátás, 

 rendszerezés,

 címkézés



Az installáció alapötlete

• Az installációhoz egy 
stelázsit választottunk, 
melyen befőttek 
sorakoznak, akár a 
nagymama spájzában. 

• Ám nem gyümölcsök 
kerültek az üvegekbe, 
hanem műanyag 
kupakok. 



Műanyag kupakok

• Gyakori, hogy különböző, általában 
jótékonysági célokra kupakgyűjtéseket 
szerveznek.
Rengetegen gyűjtik a kupakokat azzal a 
reménnyel, hogy ezzel segítenek a 
rászorulókon. 

• Nagy türelem, szervezettség szükséges 
ahhoz hogy ezzel valós segítség érkezzen a 
szükséges helyre. 

• (3 grammos kupakokkal és az általunk látott legjobb, 
70Ft/kg-os felvásárlási árral számolva több mint 4 760 000 
kupakra van szükségünk egymillió forint megszerzéséhez.)



Gyűjtés - ésszerűség
• Modernkori emberként egyre hangosabban, 

egyre több irányból halljuk, baj lesz, baj van 
Földünkkel,  pusztítja az emberi felelőtlenség. 

• Óriási szerepe van e folyamatban a felhalmozott, 
le nem bomló műanyaghulladékoknak is. 

• Az üvegekben megjelenő kupakok 
emlékeztetnek bennünket a szelektív 
hulladékgyűjtésre, 

• a műanyagok hosszú élettartamára, - az 
üvegekre írt évszámok azt is mutatják, hogy a 
kupakok ellenállnak az időnek, nem romlanak, 
nem fakulnak.



A nagymama üzenete



Több mint dekoráció – terítőminták - üzenetek

• A nagymama stelázsija polcterítőkkel egészül ki, melyeken QR kód 
motívumok sorjáznak.

Tóth Réka

verse







A kivitelezés lépései

Első lépésként egy 

kupak gyűjtő dobozt

helyeztünk el iskolánk 

portáján

Az összegyűlt 

kupakokat ezután 

színenként

kiválogattuk és 

elrendeztük

A kupakokat üvegbe 

tettük, felcímkéztük 

és lezártuk 

Az elkészült üvegeket 

egyesével elhelyeztük 

a polcokon



Munkamegosztás

Enikő
Installálás, fotózás

Betti
Installálás

Joci
Prezentációkészítés, 
installálás, fotózás

Enci
QR kódok, hímzés, fotózás

Réka
Vers, prezentáció



Buktatók, menet közben

• Az első túlságosan nagy volumenű ötlet elvetése

• Megfelelő stelázsi felkutatása

• QR kód hímzése

• Installálás nehézségei



Köszönjük a figyelmet!


