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A Van művészi vénád? nemzetközi középiskolásoknak szóló kép-
zőművészeti pályázat negyedik éve nemcsak a témájában (Bálványok 
és példaképek) jelentett kihívást. A 2020/2021-es évet a COVID-19 jár-
vány miatt teljes mértékben online formában kellett megszerveznünk, 
így nem találkozhattunk személyesen sem a felkészítő foglalkozáso-
kon, sem a döntő prezentációk alkalmával. Az online kapcsolattartás 
nem könnyítette meg a projektek tervezését és kivitelezését, a csa-
pattagok sok esetben csak telefonon vagy a neten tarthatták a kap-
csolatot egymással.

A kezdetektől ismert nehezítő körülmények sem szegték kedvét a di-
ákoknak; 33 csapat jelentkezett az ország egész területéről az idei 
megmérettetésre, és végül 15 feltöltött portfólió közül választhatta ki 
a zsűri azt a 10 alkotást és csapatot, akik a február 12-i online döntő-
ben prezentálhattak. A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériá-
ban kiállított projektek idén is remekül mutatják a Van művészi vénád? 
pályázat erősségeit: a diákcsapatok munkái egy témának számtalan 
olvasatát mutatják, miközben mindegyik hű képet ad korosztályának 
problémafelvetéséről, világról alkotott nézetéről. Az alkotók életkora 
azonban ne tévesszen meg senkit! A központi témát feltáró kutatás, 
elemzés, és annak művészi értékű megfogalmazása elfeledtetni a né-
zővel az alkotók korát.

A Van művészi vénád? pályázat a kreatív alkotás mellett természe-
tesen egy komoly tanulási folyamat, ahol nemcsak a megalkotáshoz 
szükséges művészeti technikák alkalmazásában szereznek jártassá-
got a diákok, hanem a csapatmunkában, a komplex projektek kivitele-
zésében, valamint az érvelés és prezentáció művészetében is komoly 
kihívásokat teljesítenek évről évre.

Külön köszönettel tartozunk ebben az évben is zsűrinek, akik 
észrevételeikkel és tanácsaikkal segítették a csapatokat:

Prof. Dr. Kárpáti Andrea, neveléstudományi kutató, művészettörté-
nész, egyetemi tanár, az MTA doktora, MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szak-
módszertani Kutatócsoport vezetője

Kaposi Dorka, Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria vezetője

Fenyvesi Áron, acb Galéria vezető kurátora

Hemrik László, Ludwig Múzeum Múzeumpedagógiai Osztályának vezetője

Lucza Zsigmond, képzőművész és művésztanár

A Van művészi vénád? négy évének döntőjébe került valamennyi 
projekt megtekinthető a pályázat honlapján:
vanmuveszivenad.ludwigmuseum.hu

Nemcsak a verseny iránt érdeklődő csapatoknak ajánlom figyelmébe, 
hanem a inspirációs forrásként a pedagógusoknak is.

Somogyi-Rohonczy Zsófia, a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusa 
és a magyarországi verseny koordinátora

KÖSZÖNTŐ

http://vanmuveszivenad.ludwigmuseum.hu


AJÁNLÓ 
 

Örömünkre szolgál, hogy ebben az évben immár negyedik alkalommal mutathatjuk be a Deák17 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeummal kö-
zösen szervezett nemzetközi Van művészi vénád? pályázat döntős magyar diákalkotásait. 
A pályázat olyan középiskolásokhoz szól, akik érdeklődnek a kortárs képzőművészet iránt. Lehe-
tőséget biztosít a diákok számára, hogy kipróbálhassák és kiteljesíthessék alkotókészségüket, 
kielégíthessék kíváncsiságukat, s lehetőségük nyíljon megosztani, megvitatni és megbeszélni 
másokkal is elképzeléseiket. Sőt, a pályázat révén megismerkedhetnek a kortárs kiállítóhelyek 
és galériák világával is, így fontos helyismeretet is szereznek esetleges jövőbeli művészeti szak-
májukhoz. 
 
Az idei téma a Bálványok és példaképek címet kapta. A bálványok és példaképek kultúránkban 
betöltött szerepe többezer éves történelemre tekint vissza a művészetben, a társadalomban és 
a politikában egyaránt, és töretlenül képes a megújulásra mind a mai napig.  
 
A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában bemutatott Bálványok és példaképek kiál-
lítás aktuális betekintést kíván adni a középiskolás alkotók vizuális reflexióiba, amelyek többek 
között a nőiség, az anyaság, a művészek, a művészet és az emberi életünk talán egyik legmeg-
határozóbb élménye előtt kívánnak tisztelegni – ami nem más, mint a saját bálványok és példa-
képek kreálása, majd azok megdöntése.  
 
Kaposi Dorka 
galériavezető, Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 



KUKLA KRISZTIÁN MEGNYITÓ BESZÉDE
Sok szeretettel üdvözlök én mindenkit a kiállításon. Van művészi vénád? – egy kérdés, amire igennel és nemmel lehet válaszolni, s a 
pályázatra beérkező, majd kiállított művek maguk válnak határozott, igenlő válasszá.

Bálványok és példaképek az alcím, vagyis a témafelvetés, ami az én kis megnyitómat is meghatározza a továbbiakban. Hogyha 
bálványokról gondolkodik az ember, akkor az ugyanis mindig kihívás. Mégpedig a végletes gondolkodás kihívása, s így legelső sor-
ban Nietzsche jutott az eszembe, mégpedig a Bálványok alkonya című kései műve, ami a maga szertelenségével, izgalmasságával 
éppúgy megfogja az embert, mint a legtöbb Nietzsche írás, de ami itt különleges, az az alcím; ’Miként filozofálunk a kalapáccsal?’, 
vagy ’Milyen is a kalapácsos filozófia?’

Azt gondolná az ember az első pillanatban, hogy a kalapács a destrukció eszköze, a rombolásnak, valami tönkretételének az eszkö-
ze. Ám a kalapács ugyanannyira jelentheti akár az írógép billentyűjét, vagy éppen a fülben lévő hallószervnek az egyik legfontosabb 
részét. A kalapácsot, amely lehetővé teszi azt, hogy halljunk. Vezessen hát minket ez a virtuális kalapácsütés ebben a sötét térben, 
a kiállítás legbelső terében, ahol három csapat munkája található. A Teenage Fish Made Hand Társulat című projektje, a Szőkék 
Felszín alatt című projektje és az Annák animációs videója, aminek az a címe, hogy Enlightment, azaz felvilágosodás.

Innen lépünk tovább – ha már felvilágosodás – a következő terembe. Itt található az Art-éria a csapat által létrehozott Fekete-fe-
hér-igen-nem projekt, illetve az Anyámtól című összetett installáció Hedvigéktől. Mindebből kiderül, hogy minden munka közös 
erőfeszítés, közös gondolkodás – és eléggé nyilvánvaló az is, hogy vita – eredménye. Egy ilyesféle vitát szeretnék felidézni, illetve 
az előbb emlegetett hallást is ide kapcsolni egy történet, tulajdonképpen két felirat játékba hozásával. 2009-ben járunk, a német-
országi Münsterben, ott is az egyetemi könyvtár új épületének bejáratánál, ahol egy iráni származású képzőművész, Babak Saed 
egy köztéri munka pályázatot megnyert művét mutatta be; nagy világító, vörös betűkkel kiírta az új könyvtárépület falára azt a 
mondatot, hogy ’GEHORCHE KEINEM’, vagyis ’Senkinek se engedelmeskedj!’/ ’Ne hallgass senkire!’. Engem mindig is izgatott az, 
hogy egy egyetemi könyvtár épületére, egy ilyen egészen nyilvánvalóan a felvilágosodásra hajazó mondat kikerült és kikerülhetett, 
és milyen üzenete volt ennek a ’Ne hallgass senkire!’, vagy ’Ne engedelmeskedj senkinek!’ mondatnak. Azért is tetszik nekem ez a 
mű, mert rögvest viták kereszttüzébe került, ugyanis az egyetemi könyvtárral szemben levő templom falára katolikus egyetemis-
ták csoportja felfeszített egy molinót, ami sokáig ott állt párban a könyvtár feliratával, ez pedig így hangzott: ’HORCHE HIN’ vagyis 
engedelmeskedj, hallgass, fülelj, figyelj rám. Az előbb a hallásról és a figyelemről beszéltünk, és arról, hogy mennyire a végletes 
gondolkodás kihívása a bálványokról való gondolkozás. Ami tulajdonképpen véghez viszi magát a bálványok ledöntését is. Vagyis 
a kiállítás művei akár a példaképtiszteletreméltó, akár a bálványok provokatív szerepéből indulnak ki, mindannyian bejárják ezt az 
utat és gondolkodásmódot, azaz a tárlat installációi egyúttal saját létrejöttüket is bemutatják.



A Doktor Csapata fantázianevű társaság, kiállító csoport komplex munkája egy társasjáték, a történe-
lembe vetített női példaképek kártyajátéka videófilmmel, zenével, hanggal. A Lavender Az idolok lelke 
című munkája a K-pop világába vezet minket. A mesterségesség és természetesség dilemmái; a perso-
na, a maszk, a szerep dilemmái, amelyek hozzátartoznak mindig a választáshoz, és a példaképek válasz-
tásához és változásaihoz mindenki életében. Hány rétegből áll a mű, hány rétegből áll a személyiség? 
Mit emelünk ki és mit felejtünk el akkor, amikor bálványokra és példaképekre gondolunk? A Leopold 
fantázianevű csapat Vincent című munkája egyetlen műnek a szétszálazásából majd összerakásából 
áll transzparens rétegek felvonultatásával. A klasszikus montázs technikát alkalmazzák a Koronázat-
lanék, akik a PéldaKÉP_EK? című munkájukban szintén az összeálló személyiség képét villantják fel 
előttünk. A bálványok és példaképek kérdése tehát nem csak személyes kérdés és nem csak számunk-
ra kérdés, hanem egy olyan kérdés, amit tovább is passzolunk, amit szívesen megkérdezünk másoktól. 
Sok olyan munka van a kiállításon, ami ezzel játszik. Hiszen a kérdésfelvetés eleve kollektív is lehet. Sok 
hang szólal meg a kiállításon, és reményeim szerint sokan fogják látni ezt a kiállítást, illetve sokan fognak 
belefeküdni – szó szerint vagy (példa)képletesen – ebbe a hálóba, hogy önmagukat is elhelyezzék egy 
kicsit a bálványok és példaképek világában.

MEGNYITÓ//Van Művészi Vénád? 2020-21 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HnaE8sSID-c


Csapatnév: Hedvig 
Csapattagok: Bakos Bernadett, Pál Borbála 
Felkészítő tanár: Váradi Emese 
Iskola: Karinthy Frigyes Gimnázium  

A vizualizálás érdekében szükségét éreztük annak, hogy leredukáljuk egyetlen kifejező elemre ezt a fogal-
mat. A medencecsontot választottuk – úgy véljük, ez a testrész fejezheti ki legpontosabban elképzelésünk 
lényegét. A bálványozott nőiesség szempontjából az összes többi testrészt túlságosan populárisnak érez-
tük. Ez a jelkép akkor töltheti be a gondolati teret, ha nemcsak mint külső jegy kerül be a műbe, hanem a 
test szerkezetében elfoglalt helye – csontvázunknak része – is megerősíti a szimbólum tartalmát. Általa 
eljutottunk egy nagyon különleges női szerephez: az anya szerepéhez. A férfi és női medencecsont anató-
miailag különböznek egymástól, és így rájöttünk, hogyan épül be a testünkbe a szülés – és ezzel együtt az 
anyaság szerepe is.  

A megadott témán belül kezdettől fogva az érdekelt 
minket, hogy mi ez a jelenség, és hogyan válik valaki 
bálvánnyá vagy példaképpé. Elsősorban egy olyan 
gondolati kört akartunk meghúzni, amely egyete-
mes, már a múltban is megjelent és napjainkban 
is kiemelt szerepe van művészileg, társadalmilag 
és politikailag egyaránt. Fontosnak tartottuk azt is, 
hogy egy olyan pozícióval foglalkozzunk, amelybe 
az ember beleszületik – de az már rajta múlik, hogy 
miként vállalja fel, hogyan fogadja el vagy kény-
szerül bele. Számunkra a legmegfoghatóbb szim-
bólum ebben a gondolati körben a nőiség volt.  

Az anyaság fogalma mind kultúr-
történeti, mind személyes keretek 
között gazdagon értelmezhető – a 
keretre mind motívumra pedig a 
munkánk installálásakor is hangsúlyt 
fektettünk.
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ANYÁMTÓL HEDVIG



ANNÁK

Először is: mindenképpen animációs filmet szerettünk volna készíteni, még a téma 
kihirdetése előtt. A kisfilm története – azaz, hogy a világunkban nem lehet kreálni, 
és nem is létezik olyan vezető vagy példakép, akit mindenki elfogadna – onnan jött, 
hogy a kutatómunka közben mi magunk is ebbe a dilemmába ütköztünk. Úgy dön-
töttünk, hogy szóljon erről a „filozofálásról” a filmünk. A mi karakterünk is kutakodik 
és közvéleményt kutat, mígnem arra a következtetésre jut, hogy lehetetlen egy ilyen 
vezetőt találni, hisz maga az ember nem képes a tökéletességre és a hibátlanságra. A 
karakterünk végül magát az emberiséget találja képtelennek arra, hogy befogadjon 
egy ilyen személyt, még ha létezne is. Az emberek abban is keresik a hibát, amiben 
nincs, és közben észre sem veszik a sajátjaikat. 

Csapatnév: Annák 
Csapattagok: Drexler Anna, Éberling Anna 

Felkészítő tanár: Boskoviczné Csernyánszki Katalin 
Iskola: Berzsenyi Dániel Gimnázium

ENLIGHTENMENT
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A példaképek, bálványok és idolok végigkísérnek minket életünk során, különösen a nagybetűs „felnőtté válás” 
időszakában. Kisgyermek korunk óta, ha nem is tudatosan választjuk, de szükségünk van egy alakra, akire felnéz-
hetünk. Ezt a személyt (akár valós, akár kitalált) tekintjük az „abszolút jóságnak”, tisztának, fehérnek. Ám az idő 
múlásával, a világ, valamint önmagunk változásával ez a kép összetörhet, és rá kell jönnünk, hogy nem csak jó-rosz-
sz, fekete-fehér létezik a földön, hanem van köztes állapot is. Az ember természetéből adódik, hogy nincs teljesen 
rossz és teljesen jó sem – ezt a szélsőséges felfogást nem könnyű elhagyni.  

A felnövés hosszú folyamat. Ilyenkor alakul ki a világképünk, eldöntjük, hogy a saját erkölcsi normáink szerint mi 
elítélendő, és mi nem. Ebben segítenek a fentebb emlegettet idolok, bálványok, példaképek, és ezért ölt emberi 
alakot a mű. Ám rá kell jönnünk, hogy sosem leszünk képesek mindent a „jó” vagy „rossz”, „igen” vagy nem”, „feke-
te” vagy „fehér” kategóriába besorolni, mert a világ nem így működik. Nem lesz könnyű, de ezt életünk során mind 
meg fogjuk tanulni.  

Az installációban balról jobbra haladva egy folyamat négy eleme rajzolódik ki. Amíg az Idolt tekintjük az „abszolút 
jóságnak”, egy nem teljesen tiszta, felhős, ködös képet alkotunk róla. Ezt az Idol egy váratlan, számunkra nega-
tív cselekedetével összetörheti, akárcsak egy tükröt vagy egy ablakot. Ezt csalódásként élhetjük meg. Később, 
ahogy ezt a történést próbáljuk elrendezni magunkban, az üveg darabjaiból újraalkotjuk képünket a bálványozott 
személyről. A „köd” felszálltával jobb rálátás nyílik az Idol valódi értékeire. El tudjuk különíteni, hogy mit tekintünk 
példaértékűnek, és mely hibáiból tanulhatunk. A széttört darabokat összetartó piros fonal az emberi kapcsola-
tokat jelképezi, amelyek a folyamat során tovább fejlődnek a bálvány és a bálványozó között (hiszen valamilyen 
kapcsolat már létrejött köztük).   

Ezek a múltbéli fázisok már csak emlékek, már csak a lényeget látjuk belőlük, teljes egészükben hiányosak. A le-
tisztult, valódi kép, a jelenbéli állapot maga a szürkére festett mellszobor; a morális szürkeség. Ez még mindig csak 
egy általunk alkotott kép, de sokkal közelebb áll a valósághoz (egy személyről alkotott nézetünk sosem lehet telje-
sen igaz, mert az emberek valósága különböző).  
Csapatunk tagjait, mint szinte minden korosztályunkbeli fiatalt foglalkoztatja a világ megismerése, a körülöttünk 
lévő folyamatok feltárása. Ezzel a művel is egy sokak által elhanyagolt, akár észre sem vett jelenséget szeretnénk 
a nézővel megismertetni. Hiszen a világ tényleges megismerésének kezdete valójában a felnövés útján való elin-
dulást jelenti. Ez a téma minket is nagymértékben érint, ezért tartottuk alkalmasnak a pályázaton történő feldol-
gozásra. .

FEKETE-FEHÉR-IGEN-NEM
Csapatnév: Art-éria 
Csapattagok: Murvai Anna Regina, Sámson Boglárka 
Felkészítő tanár: Dékányné Varga Krisztina 
Iskola: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

ART-ÉRIA
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BÁL VÁNYAINK ÚTJA 

Csapatnév: A Doktor Csapata 
Csapattagok: Fehér Bíbor, Fehér Pörzse, Hartwég Benjámin, 

Hemm Lili, Jánosi Noémi, Varjas Hanna 
Felkészítő tanár: Styrna Katalin 

Iskola: Pécsi Művészeti Gimnázium 

MIÉRT A NŐ?

Egyrészt mert a csapatunk főleg lányokból áll. Így ez a téma – a di-
vat, a szépségápolás, a női léttel járó nehézségek és örömök közel 
állnak hozzánk. Mind a részei vagyunk, és ez nem feltétlenül baj. 
Lehet ezt okosan, tudatosan csinálni, úgy, hogy a megfelelés kény-
szere nem szippant be minket. Úgy hisszük, mindehhez szükséges 
ismerni a történelmet, elődeink hibáit és remek ötleteit is. 

Másrészt mert a nő, az anya az örökös bálvány. Az egyik legelső 
művészeti alkotás, a Willendorfi Vénusz sem más, mint egy nőa-
lak. A férfi vigasza és végzete. Elvárásai vannak a másik nemmel 
szemben és kívánságai. A legtöbb korszakot egy nő határozza meg 
– vagy egy korszak meghatároz egy-egy híressé váló nőt. Az egész 
világ tükröződik a teremtő asszonyban.  

Nem gondoljuk, hogy bármelyik nem a másik fölé emelkedhet. A 
világunk egyensúlyon alapszik, így a projektünk nem az asszony 
egyedüli mindenhatóságát hivatott hirdetni, hanem az általunk 
már ismert történelmi személyek, korok ellenpólusát, a korszakal-
kotó nőt mutatjuk be.

LEGJOBB CSAPATMUNKA
A DOKTOR CSAPATA



Ha eszünkbe jut az a szó, hogy példakép, nagyon eltérő, ugyanakkor hasonló vizuális kép jelenik meg előttünk. 
Mindenkinek mást jelent, mindenki mást emel ki, avagy tesz a süllyesztőbe ennek a szónak hallatán. Valójában 
ennek különös szerepe van – adhat egy arany középutat, ugyanakkor hátulütője is akad bőven. Egy példakép 
felemel és magasztal, segíthet elkerülni a problémákat és elérni a célodat, de csak akkor, ha JÓ példaképet vá-
lasztasz. Itt már meg is adjuk a másik útvonalat: hogyha a ROSSZ irányba indulunk, akkor annak súlyosabb kö-
vetkezményei is lehetnek. De valójában ki dönti el, hogy ki a jó és ki a rossz példakép?  

Egy bálvány hatással van tetteidre, hatással van a kisebb és nagyobb környezetedre egyaránt. Idéznénk a Bibli-
ából: „miközben szemlélitek, milyennek bizonyul viselkedésük, utánozzátok hitüket.” Mindenki mindenkiből táp-
lálkozik, ez egy állandósult körfogás, amit talán legjobban a víz körforgásához lehet hasonlítani. 

A színészekből, énekesekből, modellekből, művészekből, más nemi identitásukat felvállaló személyekből álló 
kollázs-montázs azt hivatott bemutatni, hogy nem a testi adottságok mutatják meg, hogy ki milyen ember, ha-
nem az, hogy ők mertek álmodni, és képesek voltak tenni vágyaikért. Ezek az emberek hatalmasat alkottak és 
néhányan alkotnak is a mai napig.  

Mióta világ a világ, mindenhol voltak példaképek, bálványok, avagy idolok. Ezeknek számos példáját figyelhet-
jük meg, akár a történelmet, akár a művészettörténetet vesszük górcső alá. A „modellek” követése, a megfi-
gyelés kialakítása nagy szerepet játszott a koncepciónk kialakításban. Munkánk során azt a vonalat követtük, 
hogy olyanok vagyunk, mint a gyermekek, akik úgy rakják össze személyiségüket az évek folyamán, mint egy 
puzzle-t. Ahogy idősödik, úgy építi tovább azt a puzzle-t, ami valójában soha nem fog befejeződni, csak egyes 
elemek erősebbé, mások halványabbá válnak. Bizonyos személyiségjegyek előtérbe kerülnek, mások hátrébb 
húzódnak, de valójában ezek fogják megalapozni a „kiteljesedés” fogalmát. Töretlenül figyelünk, építkezünk, s 
olyanok vagyunk, mint a szivacsok, minden hasznosat magunkban tartunk, de ugyanakkor könnyen alakítjuk a 
látókörünket.  

Fontos volt, hogy visszanyúljunk a múltba, tanulmányoztunk, kutattunk, hogy az adott korokban, hogyan imád-
ták a bálványokat, milyen rituális eszközöket használtak, hogy még jobban kifejezzék imádatukat. Munkánkban 
szeretnénk a régmúlt idők bálványimádatát összekötni és szembe állítani a mai felgyorsult világgal. 

PéldaKÉP_EK? 
Csapatnév: Koronázatlanék 
Csapattagok: Ladányi Antónia, Mátrai Viktória, Petrován Edina,
 Tóth-Urbán Erika, Volf Mátyás Szilveszter 
Felkészítő tanár: Boldizsár-Molnár Györgyi 
Iskola: Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola

KORONÁZATLANÉK
LEGJOBB PREZENTÁCIÓ



TEENAGE FISH
LEGJOBB MŰLEÍRÁS 

Sosem az ember híres, csak egy perszóna, amit mások ismernek. Akármekkora őszinteséggel fordulunk is a világ felé, 
senki sem ismerheti meg valódi énünket. A kép, amit rólunk alkotnak, mindössze egy vetülete (ha úgy tetszik árnyéka) 
valódi önmagunknak, így elkerülhetetlenül torz.  

Ha egy nap híresek lennénk és kiállnánk a világ színpadára, milliók szemei mérnének minket végig, és alkotnák meg a 
saját torz elképzelésüket rólunk. A „híresség” nem is mi magunk lennénk, hanem egy groteszk kombinációja mindazok-
nak az eszméknek, amiket mások szemében megtestesíthetünk: sok-sok lehetetlen elvárás, olykor valótlan elképzelés.   

Mi lennénk a színész, és a világ a közönség. Akarnánk vagy sem, a színpadra lépve szerepbe kerülnénk. És ez a szerep, 
ez a „bálvány”, amit a nézők látnának, nem mi lennénk, valójában nem is létezne. A közönség alkotná meg ezt a maszkot. 
Mi pedig magunkra vennénk, mert így a színpadon maradhatunk. Lehet, erőszakkal húznák ránk, de lehet, büszkén te-
tetnénk magunkra. Végül nem is számítana, ha túl sokat viselnénk, előbb-utóbb úgyis összefolyna a színpad és az élet. 
És mivel ez a maszk mesterséges, az idol akár nélkülözheti is mindazt a jellemet és tehetséget, amit egy bálványhoz 
méltónak gondolnánk. Így bárki képes lenne rá, csak az számít, kire mikor süt a publikum porondjának reflektora.  

Ezekkel az alapgondolatokkal játszik az installációnk. Ahogy szembeállunk vele, 4 maszkot látunk, róluk árcédulákat idéző 
cetlik lógnak. A maszkok közül az egyik – véletlen sorrendben – mindig meg van alulról világítva, így a falra vetett hosszú ár-
nyékával kiemelkedik a többi közül. Ezek a maszkok groteszkek és lehetetlenek, de mégis emberi arcokat jelenítenek meg. 
Ez a torzság mutatja, hogy milyen valótlan elvárásokat állítunk fel a bálványainkkal szemben. Minden maszk egy másfajta 
bálványt hív életre, torz ábrázata egy kis történetet mesél el. Van, aki önként jutott ide, van, aki áldozata a hírnévnek. De köz-
ben emberszerűségük felveti a kérdést: mégis mennyire befolyásolják ezek a torz elképzelések a bálványok önképét? Ennek 
a kérdésnek az általánosítása elvezet az identitás nagyobb filozófiai kérdéséhez, amin szintúgy érdemes elgondolkodni.  

A maszk összetett motívum. Mint egy emberlakta tárgy, arra utal, hogy mennyire mesterségesek a bálványok. Egyrészt 
létfeltételük, hogy mások kövessék őket, felnézzenek rájuk, másrészt a bálványozott személy gyakran idealizált, elha-
tárolódik a valódi személyétől, így szintúgy mesterséges. Ezt az elhatárolódást is mutatja a maszk, hiszen maszkokkal el 
tudjuk fedni valódi kilétünk, ahogy ez az idealizált kép is elfedi a valódi énjét a bálványnak. Ezenkívül a maszkok az ókori 
görög színházak képét is felidézik, a színészetről pedig ismét gondolhatunk arra, hogy ezek nem hű lenyomatai a valódi 
embereknek. A színház általában véve egy jó párhuzam a bálványozás kérdéskörére, sok kapcsolatot vonhatunk, mint 
például, hogy a színész ugyanúgy nem létezhet közönség nélkül, mint ahogy a bálványnak is létfeltétele a követettség. 
A maszkokról lógó cédulák is több jelentéssel bírnak. Egyrészt a logó és már maga a címkézettség is a mesterségessé-
güket hangsúlyozza, másrészt pedig egyfajta „termék” jelleget biztosít a maszkoknak. Ezzel kultúránknak azt a jelleg-
zetességét hangsúlyozza, ahogy tömegesen gyártja ezeket a bálványokat, és mint árucikket hozza forgalomba.  

Az alsó megvilágítás miatt pedig, bár alapvetően egyenrangúak, egy maszk mégis mindig kiemelkedik hosszú árnyékával 
a többi közül, ezzel mutatva, hogy bárki lehetne bálvány, csak a körülmények miatt van, hogy épp bizonyos egyének emel-
kednek fel. Végül pedig a lámpákról eszünkbe juthatnak a színházak reflektorai, szép keretet adva az egész installációnak.  

Csapatnév: Teenage Fish 
Csapattagok: Kanizsai Péter Jakab, Németh Ágnes 

Felkészítő tanár: Boskovitzné Csernyánszky Katalin 
Iskola: Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest, XIII. kerület) 

MADE HAND TÁRSULAT



A témából kiindulva több híres személynek is utánanéztünk, akik számunkra példakép értékűek (pl.: Mo-
zart, Gandhi, Frida Kahlo), végül Vincent van Gogh mellett döntöttünk, mivel ő a csapatunk mindegyik tagja 
számára meghatározó személy. Utánanéztünk élete és munkássága legfőbb részeinek, eseményeinek, és 
ezek segítségével állítottuk össze munkánkat.

Van Gogh személyét az alkotásain keresztül akartuk bemutatni, mivel ezek teszik bálvánnyá számunkra, 
ezért tiszteljük. Ehhez átlátszó plexi lapokat használtunk, amik egyesével egy-egy munkáját, és a műhöz 
kapcsolódó eseményt mutatják; ezeken keresztülnézve megláthatjuk az egész személyt, a művészt, a bálványt.

Csapatnév: Leopold 
Csapattagok: Csibi Melinda Emese, Mezei Judit, 
Tamasi Réka Emese 
Felkészítő tanár: Ferenc Tamás Lóránd 
Iskola: Egri Dobó István Gimnázium

LEOPOLD



VINCENT INTUITION

Pontosan mi az a példakép? Kiben találjuk meg? Az embereknek mennyire különbözik 
az erről a fogalomról alkotott képük? Interjúsorozatunkban ezekre a kérdésekre ke-
restük a választ. Kíváncsiak voltunk, hogy az egymástól minél különbözőbb emberek 
vajon mennyire adnak azonos, vagy esetleg különböző választ.  

Saját tapasztalataink alapján az emberek akkor érzik magukat a legjobban, ha tagjai 
egy közösségnek, ugyanakkor megőrzik az egyéniségüket. A hálóval azt szerettük vol-
na szimbolizálni, hogy számunkra egy ideális, példaértékű társadalomban a közös cél-
jaink és elképzeléseink szőnek bennünket egy hálóba. Ha felmerül egy hiányzó lánc-
szem, attól még a háló szinte ugyanúgy működhet. Interjúalanyaink válaszai többnyire 
bebizonyították, amit gondoltunk. Arra invitáljuk a nézőinket, hogy merüljenek el ők 
is ebben a gondolatkörben, és próbálják meg megfogalmazni, hogy számukra mik a 
legfontosabb értékek. 

Résztvevők: Kéri Ildikó, Deák Ferenc, Daud Iqbal, Lukács Józsefné született
 Gólya Anna Ilona, Laár Buda Illés, Nádasdy Ádám, Deák Anna 

Kamera, vágás, film, utómunka: Rosta Ilona 

Segédkezett: Deák Anna 

Zene: Kevin MacLeod - Ghost Dance és Daud gitárjátéka 

Deák Anna és Rosta Ilona © 2020 

HÁLÓ / NET

Csapatnév: Intuition 
Csapattagok: Deák Anna, Rosta Ilona 

Felkészítő tanár: Sipos Eszter 
Iskola: Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium



Miért ezt választottuk?  
Sok ötletünk volt, hogy mi lehetne a beadandó munka, először a hitleres ötlet csak 
egy munkanaplóba szánt vázlat volt, de végül úgy éreztük ebből tudjuk a legtöbbet 
kihozni. LED-et korábban nem használtunk, és az egyedi megoldás segített abban, 
hogy megmutassuk, milyen vakká tehet a bálványozónak az imádata, azokra a dol-
gokra, amiket nem akar az ember meglátni. Címnek a „Felszín alatt”–ot választottuk, 
azért, mert így utalunk a jelentésre és a technikára is.  

Mit akartunk átadni?  
Amikor bálványozunk valakit, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a bálvány 
negatív oldalát, vagy megpróbáljuk elfedni azt.  Az első kép, amin még nem ég a LED, 
azt mutatja meg, hogyan látjuk a bálványunkat. Amikor azonban felgyullad a LED, 
előkerül a valóság, amit nem akartunk meglátni. A piros szín a náci zászlóra és az erő-
szakra utal.  

Hitlert és a holokauszt témáját azért választottuk ki, mert ez megtörtént, még mindig 
érezük a hatását, és erős példa arra, hogy az imádat miatt akár ilyen súlyos tetteket 
is ignorálni lehet.  

Mire akartuk felhívni a figyelmet?  
A munkánkkal azt szerettük volna elérni, hogy, az emberek ne imádják vakon a bál-
ványaikat. Fontos, hogy a példakép ne forduljon át bálványba. A bálvány imádása ne 
vegye el a személyiségét a bálványozónak.  

A legjobbnak azt tartanánk, ha az ember nem bálványozna egyáltalán. 

Csapatnév: Szőkék 
Csapattagok: Bedegi Tünde, Borosnyay Noémi 
Felkészítő tanár: Styrna Katalin 
Iskola: Pécsi Református Kollégium

FELSZÍN ALATT

SZŐKÉK



Az idolok olyan személyek, akiket istenítenek tökéletességükért. Csapatunk egységesen elítéli azt a fajta bánásmódot, 
mely szerint privát érzelmeiket el kell nyomniuk és a munkára kell koncentrálniuk.  

Koncepciótervünket egy igazán népszerű koreai együttes, a BTS (Bangtan Sonyeondan) egy videóklipje ihlette. A BTS 
névre hallgató 7 tagú fiúegyüttes világszerte ismert. Ők a legnépszerűbb K-pop előadók a világon, az ő segítségükkel rob-
bant be a stílus a zeneiparba. Miután jobban belemélyedtünk a témába, azt tapasztaltuk, hogy az előadók élete mennyire 
nehéz, hiszen nem csak a zenében kell jeleskedniük, hanem a táncban, színészetben, dalszövegírásban, és még a szépsé-
gideáloknak is meg kell felelniük. A K-pop idolok egészen kiskoruk óta keményen dolgoznak, napokon át csak táncolnak 
és énekelnek a teljes kimerülésig. Rengeteg a nyomás, amely a koreai zeneiparban jelenlévő elvárásoknak való megfele-
lésből és a hibátlan megjelenésből adódik, röviden: hogy tökéletesek legyenek.  

A BTS tagjai azonban az ipar többi tagjához képest teljesen más formában mutatják ki valós érzelmeiket és bennük ka-
vargó gyötrelmeiket: a művészeten keresztül. A mai fiatalság körében elterjedt munkásságukat azért is kedveljük, mert 
közel engedik magukhoz rajongóikat. Így láthatjuk meg azt a kettősséget, ami a tükrök mögött megjelenik. Az ijesztő 
árnyékot, mely minden tükör mögött jelen van. A ’persona’-t, melyet mások látnak, de belülről nem ismerhetnek. 

A belső, erkölcsi hozzáállásuk, érzelmi attitűdjeik feltárásához két videóklipet vizsgáltunk meg snittenként; megfigyeltük 
a képi világot, azokat a képi elemeket, amelyek utalások lehetnek, és az ezeket narráló szövegeket. Végül választásunk a 
MAP OF THE SOUL: 7 ’Interlude: Shadow’ Comeback Tralier MV-jükre (music video) esett. Érdekessége a klipnek, hogy 
Anish Kapoor munkája is megjelenik benne: a Swayambh. Kapoor munkássága, a torzított valóság bemutatása tökéletes 
az üzenet átadására. A tömeg, mely nem fér át az ajtón, és egy részét el kell veszítenie ahhoz, hogy képes legyen előre jutni.  

A videó két színt ütköztet: a kéket és a pirosat. A kék a művész énjét, SUGA-t reprezentálja: minden kamera felé fordul, 
mindenki csak őt látja. És a piros, amely a valós énjét, Min Yoongi-t ábrázolja, akit senki sem vesz észre a tömegben.  

Carl Jung tudománya alapján alakítva, a központban a ’Self’, vagyis az idol személye játszik, ezt ábrázolja a hét tükörből 
a középső. Ez osztható két részre, ’inner world’-re (IR) és ’outer world’-re (OR). Az OR az a bizonyos része az idolnak, 
melyet a külső világ ismer és alakít. Ez nem feleltethető meg az igazi, privát énjével, itt jelenik meg ’persona’ fogalma. Ez 
tartozik a személy ’ego’-jába, mely közvetít a tudatos és a tudattalan közt, feladata a tudattalan elme rejtett vágyait a 
valósággal, méghozzá a valós világ igényeivel összehangolni. Az IR viszont az idol privát, belső énje, mely sokszor még 
számára is ismeretlen és félelmetes. A ’shadow’ az árnyék - melynek fizikai definíciója a valami által kitakart ismeretlen 
sötétség - része az idolnak, melyet az ’ego’ sem ismer, nem fejezi ki. Ez a tudattalan, ismeretlen oldal, amit mi a tükrök 
mögötti árnyékkal is kifejezünk. Ide kötődik az ’animus-anima’ fogalma, mely egy férfi legbelső, tudattalan feminin, míg 
egy nő maszkulin oldalát jelenti. Az IR és az OR fogalmához is társítottunk egy-egy sajátos érzelmet: inner world mint fé-
lelem; outer world mint rejtett véleménynyilvánítás. Ezen keresztül képesek vagyunk velük azonosulni, hiszen bennünk is 
jelen van ez a fajta kettősség, az olyan „én”, amelyről nem tudunk semmit. Az ettől való félelem mindenkinek nyomasztó. 

A hét tükör a BTS-t reprezentálja, ezekben elhelyezzük az érzelmeket, amiket átadnak nekünk dalaikon keresztül. Kis 
tükrök segítségével szeretnénk megmutatni, hogy az „álom élet” nem feltétlenül jelent akkora boldogságot, mint ahogy 
milliók képzelik. Megmutatja azt is, hogy mekkora jelentősége van hét ilyen kis személynek a nagyvilágban, mint a fiúk, 
akiket itt a tükör ábrázol. Hogy az emberek, akiket nap mint nap látunk, nem mindig önmagukat adják. Beleláthatunk? 
Persze. De ismerhetjük csak tükörkép alapján? Na, azt már nem. 

AZ IDOLOK LELKE

Csapatnév: Lavender 
Csapattagok: Dudás Dorka, Zölley Hanna 
Felkészítő tanár: Dékányné Varga Krisztina 
Iskola: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium

LAVENDER



VAN MŰVÉSZI 
VÉNÁD?  
A nemzetközi „Van művészi vénád?” középiskolásoknak 
szóló nyílt művészeti verseny magyar döntőseinek munkái 
a bálványok és példaképek kultúránkban betöltött szere-
pét vizsgálják. Mit jelentenek a bálványok folyamatosan 
változó világunkban? Hogyan viszonyulunk ma a törté-
nelmi példaképekhez? Milyen pozitív vagy negatív hatást 
gyakorolnak személyiségünkre? 

Köszöntők, szövegek: Kaposi Dorka, 
Kukla Krisztián, Somogyi-Rohonczy Zsófia

Lektorálás: Dékei Krisztina

Szervezés: Ványa Zsófia

Fotó: Havancsák Éva, Kuttner Ádám

Grafikai tervezés: Lehoczki Liza, 
Klára Zápotocká, studio Breisky
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együttműködésben jött létre. 


