
„Cortex Cerebri” 

Csapatnév: Art-éria 

Csapattagok: Granc Erika, Granc Nóra, Murvai Anna Regina, Sámson Boglárka, Scharf Gerda 

Felkészítő: Dékányné Varga Krisztina 

Iskola/Iskolák: Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 

Munkanapló: 

A pályázatot a rajztanárunk, Dékányné Varga Krisztina tanárnő mutatta be nekünk egy 

rajzóra keretei között. Az előző évi fordulókról már korábban is hallottunk, az iskolánkból 

nevező egyik csapatnak pedig a beküldött társasjátékát is kipróbálhattuk (az Identity Crisis 

társasjátékot), ezért úgy döntöttünk, hogy mi is próbára szeretnénk tenni magunkat. A csapat 

még aznap összeállt, az osztályunkból a kezdeti lelkesedés ellenére mi lettünk az egyetlen 

nevező csapat.  

Az első megbeszélésekre még a Ludwig Múzeumban tett látogatásunk előtt sor került, 

bár ott nem jutottunk túl sokra. Mindenkinek voltak egyéni elképzelései, de mivel egy csapat 

vagyunk, sok ötletnek le kellett csiszolódnia, egy koncepcióvá kellett formálódnia. Ami 

mindenki tervében  megegyezett, hogy nem történelmi vagy környezetvédelemmel kapcsolatos  

témát szeretnénk feldolgozni, inkább a magánéletre és az egyénre fókuszálnánk. Az ötletbörze 

után többek között a sztereotípiák, a klisé, a megfelelni akarás, a tabutémák, a szavak valódi 

ereje, a függőség fogalma és a személyiség kialakulása is a listánkon volt, végül mégis a 

"döntések mögötti folyamat" mellett döntöttünk. A témaválasztásnál fő szempont volt, hogy a 

saját életünkben is jelen legyen a jelenség, és így példákkal is alá tudjuk támasztani 

állításainkat. A múzeumi és kiállítótermi előadásokon sok kérdésünkre választ kaptunk,  kicsit 

a terveink is letisztultak és össze is hangolódtunk az együtt töltött napon.  

Sajnos hiába volt sok időnk mindent átbeszélni, hetekig nem tudtunk megegyezni, hogy 

mi legyen az installációnk. Mivel mindenkinek megvan csapatból a saját magánélete és 

napirendje, különösen nehéz volt a találkozókat és megbeszéléseket beszorítani az edzések, 

táncpróbák, és egyéb délutáni tevékenységek közé. Egymás rossz tulajdonságaival is alaposan 

meggyűlt a bajunk, és az is hamar kiderült, hogy az öt emberből négyen született vezetők.  

Nagyjából két és fél héttel a leadási határidő előtt döntöttük el véglegesen, hogy mit is 

készítsünk. Azt már eleve tudtuk, hogy valami  kézzelfoghatót szeretnénk; előtte felmerült hogy 

3D Paintben készíthetnénk valamit, de ezt az ötletet leszavaztuk; videót nem akartunk készíteni, 

mert úgy gondoltuk, hogy már így is nagyon sok videóinstalláció lesz; a festmény és  a rajz 

pedig szóba se jött. Így döntöttük el végül, hogy egy mellszobrot szeretnénk készíteni.  

Sok variációt átbeszéltünk, de az végig megmaradt, hogy papírmasé technikával fogjuk 

csinálni. Az az ötlet is nagyon tetszett mindenkinek, hogy könyvlapokból rakjuk össze, így az 

iskolánk az könyvtárosától kapott régi könyvek újrahasznosításával az egyik délutánon 

elkezdtünk befedni egy játékbabát, ami mintaként szolgál majd az életnagyságú mellszobor 

elkészítéséhez. Nagyon élveztük az elkészítését, bár sok hosszú órán keresztül dolgoztunk rajta. 

Több mint tíz réteget kellett rárakni, hogy ne essen össze, és a száradási idő érdekében több 

napon keresztül raktuk a rétegeket folytatólagosan.  



A leadandó szövegek megírásával már jobban meggyűlt a bajunk. A tervek egyfolytában 

változtak, a végleges információkat a beadási határidő utolsó napján beszéltük meg. 

Csoportfelosztásban dolgoztunk, a legtöbb délutánunkat, valamint az összes lyukasóránkat 

írással, forgalmazással, ragasztással,  festéssel, és sok változtatással töltöttük. Minden 

beadandól dokumentumból sok felesleges változat is készült, annyiszor változtattuk meg a 

terveket.  

Hiába volt nagyon stresszes és fárasztó annyiszor addig bent maradni az iskolában, amíg 

a portás ki nem zavart, és annyiszor az elejétől újrakezdeni  az egész munkánkat, szerintem 

megérte, mert jobban megismerhettük egymást és egy komoly, fontos témát dolgozhattunk fel. 

 

 

 


