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Szűcs Tibor megnyitó beszéde
A pályázat és a kiállított munkák egyik hívó szava a kreativitás, ami egy felháborítóan egyszerűnek tűnő szó. Ezerszer
halljátok miközben dolgoztok. Ugyanakkor ez a fogalom számos gondolatot takar az alkotással kapcsolatban. A kreatív
szó görög eredetű és egyáltalán nem furcsa módon a kheisz (kéz) szóból származik, igei alakja (khereo) a kézzel való
csinálást jelenti. Ezt finomították a latinok, akik már ebbe a fogalomkörbe belevonták a gondolattal való teremtést is. A
gyors szemantikai kitérő, illetve bevezető készítése során végigböngésztem a kézi- és online szótárakat és azt láttam,
hogyha ma rákeresünk a kreativitás szóra, akkor lényegében százszázalékban a gondolattal való alkotásként, a gondolkodásban való mozgástérként definiálják ezt a fogalmat. Mindezek alapján vajon a kreatívitás mely értelmezésével találkozunk ezen a kiállításon?
Érdemes visszatérni a görög eredetihez. Általában, amikor kultúrák vagy fogalomkörök bajban vannak, mindig visszatérnek a görög eredetihez és újragondolják a dolgokat. Most Platón egy kicsit talán haragszik odafönt, de én azt gondolom,
hogyha komolyan vesszük a görög eredetit és ezt a fajta gondolkodásmódot, akkor az a kreatív, ami cselekszik és ami
megtörténik. Nyugalom, ezen a kiállításon nincs baj, pont ebben a sajátos kettős értelmezésben találunk egyfajta egységet ezekben a munkákban.
Nyilván a pályázatot kitalálóknak és a felhívást megfogalmazóknak valószínűleg szándékában állt, hogy megteremtsék a
koncepció és a megvalósítás kapcsolatát, olyan pályaművek alkotására késztessék a versenyzőket, ahol létrejön ez az
egység.
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A kortárs művészetben használt kifejezőrendszer valamikor az 1910-es, ‘20-as, ‘30-as években jött létre. A gondolatnak
a cselekvéssel kapcsolatos megnyilvánulásai önálló műfajokat teremtettek a 20. században, ebben a sajátos alkotói
rendszerben a magunk által készített tárgyakkal fejezzük ki a gondolatokat. A koncepciónak és a megvalósulásának ez
a kettőssége és egysége ezen a kiállításon a maga teljességében jelenik meg.
A felhívás szerint, az idei év témájának hívószava a szabadság, ami szintén egy problémás fogalom, hiszen a tartalma
egyik pillanatról a másikra átfogalmazódhat. Amikor kiírták ezt a pályázatot, valószínűleg ennek a szónak teljesen más
volt az értelme. Bár egy középiskolásoknak hirdetett pályázatban aktuális történelmi események ritkán jelennek meg,
biztos vagyok benne, hogyha most készülnének ezek a pályaművek, a körülöttünk alig két hete folyó történelmi események valahogy még jobban átgondolásra kényszerítenék a szabadság fogalmának furcsa, kiszámíthatatlan jelentését.
Az ókori görögöktől kezdve az egész európai, valamint az azzal párhuzamos kultúrák azon dolgoztak, hogy, valahogy
megragadjuk ezt a fogalmat, definiálják és maguk számára lehetővé tegyék a hozzá való viszonyulást. Míg az elmúlt percekben a kreativitás fogalmát a cselekvéshez kötni hosszabb eszmefuttatást igényelt, a másik említett fogalommal
kapcsolatban ezt nem kell megtennünk. Minden jelenlévő pontosan tudja, - és azt a kiállított munkák is tanúsítják, - a
szabadság és a cselekvés közötti összefüggést nem kell hosszasan magyaráznunk.
Az az úriember, aki óriási hatással volt az itt kiállított munkák műfajainak a kialakulására, Marcell Duchampról beszélek,
valószínű valahol odafent most szippant egyet a pipájába, lép egyet a sakktábláján, mosolyog egy kicsit és aztán nem
mond semmit, de figyel benneteket. Ebben az üzenetben pont az a nagy varázslat, hogy a válaszokat nektek kell megtalálni, és a döntés és cselekvés szabadsága által művekké formálni.
Szűcs Tibor, a Kisképző – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium igazgatója

Bevezető
A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria adott otthont idén is a Ludwig Múzeum szervezésében megvalósult Van művészi vénád? című, többfordulós nemzetközi képzőművészeti diákpályázat hazai döntőseit
bemutató kiállításnak. A kiállítást 2022-ben ötödik alkalommal rendezte meg a galéria, amelynek alapvető céljai
és értékei − a kortárs művészetet közvetítése a fiatalok számára − tökéletes összhangban állnak a pályázat
céljaival. A felhívástól a kiállítás megvalósulásáig terjedő, több hónapos időszak alatt a diákok egy hosszabb és
bonyolultabb alkotói folyamat során ismerkedhettek meg a kortárs képzőművészet mibenlétével, szemléletmódjával vagy akár a képzőművészeti intézmények működésével. A mű koncepciójának megalkotásától a tervezésen keresztül a munka kivitelezéséig és installálásáig a múzeumpedagógia élményalapú, nyitott és kísérletező szemléletmódja szerint alkothattak.
A nemzetközi pályázati felhívás minden évben egy érzékeny és elgondolkodtató társadalmi témát határoz meg:
az idei téma a választás szabadsága volt. A választás áthatja az élet mindennapjait a legkisebb horderejű kérdésektől kezdve az ontológiai mélységű gondolatokig: onnantól, hogy reggel milyen ruhát veszünk, odáig, hogy
dönthetünk-e a saját létezésünkről.
A különösen szenzitív középiskolás korosztály által benyújtott projektek számos oldalról járták körül a témát,
és olyan értelmezési lehetőségeire hívták fel a figyelmet, mint a választás szabadságának szociális behatároltsága, a szabad akarat filozófiai és vallási árnyalatai, a megválasztható és nem megválasztható helyzetek dilemmája vagy a választás és a pénz kapcsolata.
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Garami Gréta
Igazgató SZMSZ szerinti helyettese
Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

Köszöntő
A 2021–22-es tanévben immár ötödik alkalommal rendeztük meg a Van művészi vénád? nemzetközi képzőművészeti pályázatot. A projekt forgatókönyve igazodott az elmúlt évekéhez, ám a megvalósítás a tavalyihoz
hasonlóan rendhagyó volt. Idén a hibrid formát részesítettük előnyben, ami annyit tesz, a felkészítők online
platformon zajlottak, míg a záró nap eseményeit, a csapatok prezentációit és a kiállításmegnyitót valós térben
rendeztük meg.
Ebben az évben 23 csapat jelentkezett a versenyre. A 23 csapat, amelyet összesen 80 diák alkotott, 17 iskolából került ki. A 17 iskola között 12 vidéki szerepel, ami egyértelműen országos versennyé emelte a Van művészi
vénád?-at. Nyilvánvaló számunkra, hogy online felületek használatával – a világjárvány sokat segített ebben –
demokratikusabbá, elérhetőbbé tudtuk tenni ezt a versenyt is.
Az első kör után a zsűri 10 pályázatot választott ki a záró fordulóra. Ők lettek azok, akik bemutatkozhattak és
kiállíthatták a munkáikat a Deák17 Galériában. Közhelyként hangzik, de igaz, a színvonal, a csapatok felkészültsége, profizmusa tovább emelkedett: ez idén leginkább a prezentációk minőségében, összeszedettségében
és a videómunkákban volt tetten érhető. És az is jól érzékelhető, hogy a korábban már részt vett csapatok és
iskolák rutinosabban oldják meg az előttük álló feladatokat. A feladat pedig most sem volt könnyű. Hiszen a
Szabadság választása, miközben ott van életünk minden pillanatában, apró dilemmáinkban, sóhajainkban, tetteinkben, az emberi intellektus legelvontabb szféráit is megkísérti.
Köszönet és gratuláció minden csapatnak és felkészítő tanárnak! Köszönjük a Deák17 Galériának, hogy idén is
kiváló partnerünk volt a projekt megvalósításában
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Hemrik László
Múzeumpedagógus, a múzeumpedagógiai osztály vezetője

ANNÁK: choos me

I. helyezett

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Annák
Drexler Anna, Éberling Anna
Boskovitzné Csernyánszky Katalin
Berzsenyi Dániel Gimnázium

Mindenkinek vannak titkai. A titok valami olyan, ami csak a mienk és talán még néha élvezzük ezt az önzést, hogy azt a valamit
megtartjuk magunknak. Ugyanakkor a titkoknak súlya van és ezekkel a súlyokkal nem biztos, hogy olyan könnyű élni. Először nem
mondjuk el senkinek mert az ciki, aztán azért, mert már nem lehet, és a végén nem is értjük, miért nem fedtük fel soha, talán épp
a legelején. Az élet titkokkal gyötrelmes, nehéz és semmiképpen sem szabad.
Szimbolikus kisfilmünkkel, az identitás témájában, nem egy reklám vagy kampányfilmet akartunk készíteni, hanem egy személyes,
melankolikus, nem agresszív üzenetet szerettünk volna átadni. A művet két részre tagoltuk. Az első részben a nem megválasztható, a második részben pedig a megválasztható dolgokat részleteztük. A jelenetelválasztó motívum az emberközpontúságot
szimbolizálja, ezért választottuk a humanizmus jelképét.
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Az, hogy kinek születünk nem tőlünk függ. Ha a várttól eltérően gondolkodunk, érezzük magunkat, az nem egy hiba bennünk, nincsen rá hatásunk. Az, hogy ezt felvállaljuk-e, igenis a mi döntésünk. De hogyan merné bárki felvállalni magát egy olyan világban,
ahol mások véleményeinek korlátjai közé vagyunk szorítva? Éppen ezért szerettük volna szociálisan érzékenyíteni a társadalmunkat. Önmagunkat felvállalni szabadságot jelent. Kifejezhetjük magunkat az öltözködésünkkel, stílusunkkal és nem kell többé
titkolóznunk. Valóban, ez nehéz út, de megéri ezt választani és eldobni a titkok nehéz láncait, mint semmittevéssel leélni életünket.

Pierce & Pierce: Deal?

II. helyezett

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Pierce & Pierce
Antal Zsuzsi, Németh Márton
Bérczes Gergely
Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Deal?
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Installációnkban igyekeztünk a szabad akaratot a megszokottnál kevésbé magasztos hangnemben ábrázolni, gondolatainkban
a dicsőítés helyét a szabadság létének kétkedő vizsgálata váltotta fel. A koncepció alapja a szabad akarat képlékeny, amorf jellege volt. A jelenség, mely során önkényesen hivatkozunk a szabad akaratra – ezzel az ember tetteinek ürügyévé téve azt – tette
ránk azt a benyomást, ami a pénz párhuzam ötletéhez vezetett. A pénzhez hasonlóan teremtett, cserélhető és kereskedhető
értékként közelítjük meg a szabad akaratot. A csere aktusa megnyilvánulhat a rajongó, fanatikus ember tetteiben vagy éppen a
korlátlan mértékű fogyasztó jellemében is. A csere pillanata, az üzlet elfogadásának jelképe jelenik meg az installációnk középpontjában: a kézfogás. Mivel a kiállításunk ezen a ponton nem mutat túl, a csere helyességének megítélését a szemlélőre bízzuk.
A magasabb eszméknek önmagát, s ezzel szabad akaratának egy részét alávető – például vallásos – ember, vagy a szabadságát örökké kergető ember jár jobban az üzlettel, esetleg az arany középút valahol közöttük található?

Heuréka: Hozzáadott tartósító nélkül
III. helyezett

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Heuréka
Duynstee Liza, Kanizsai Péter Jakab, Kovács Bence, Vidor Nikoletta
Boskovitzné Csernyánszky Katalin
Berzsenyi Dániel Gimnázium

Modern világunk jellegzetesége, hogy a mindennapjainkat átszővik a kisebb-nagyobb választások milliói. Reggel kezdődik azzal,
hogy milyen ruhát vegyünk fel, később jön a kérdés, hogy hol ebédeljünk, és este, amikor végre kikapcsolódnánk, csak tévécsatornák közt lapozgatunk. A hétköznapok jelentéktelen választásainak talán legkarakteresebb színtere a bolt. Megszámlálhatatlan márka, típus, a színek és formák kavalkádja. De miért van az, hogy ez a nagy választék inkább fejfájást okoz? Nem kellene
örülnünk, hiszen így biztos megtaláljuk, amire tényleg vágyunk?
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Miért nem tesz boldoggá a választás szabadsága? Többek között ezzel a kérdéssel foglalkozik az installációnk. Első pillantásra
egy konzervekből épített piramist látunk magunk előtt. Képileg idézi a filmekből ismert, amerikai áruházak hasonló konzervpiramisait, megteremtve az üzletet, mint az installáció központi szimbólumát. Ez a piramis azonban további jelentéstartalommal bír.
Eszünkbe juthat a Maslow-piramis, az emberi szükségletek rangsorolt halmaza is. Ez az összefüggés nyilvánvalóvá válik, amikor
közelebb lépünk és megvizsgáljuk külön-külön is a konzerveket. Azt látjuk, hogy az ötszintes piramis konzervjeinek címkéit mind
egy-egy ikon díszíti. Az alsó szinten egy kés és egy villa, fölötte egy pajzs és egy kard, a harmadik szinten egy chatbuborék, és
végül egy serleg. Ezek, az első ránézésre egyszerű szimbólumok, valójában azonban összetett jelentéssel bírnak. Egyszerre
jelenthetik bizonyos dolgok hiányát, ennek a hiánynak a tárgyát és végül, szó szerinti értelemben a hiány orvoslásának eszközét.
Ahogy végignézünk a piramis alsó négy szintjén és a hozzájuk tartozó szimbólumokon, tisztán láthatjuk a párhuzamot a Maslow-piramissal, hiszen a címkék ikonjai megfeleltethetőek a modell szintjeivel, amik rendre: a fiziológiai szükségletek, a biztonság,
a társas igények, az elismerés, és végül a csúcson az önmegvalósítás.
A csúcs kitüntetett szerepe miatt adja magát a párhuzam az önmegvalósítás, és az egész mű központi kérdése, a választás
között. És belegondolva, valójában mi az önmegvalósítás, ha nem maga a választás, az igény, hogy a döntéseinken keresztül kifejezzük önmagunkat? Így vizsgálva azt is láthatjuk, hogy a választásnak a szabadsága egy olyan lehetőség, ami a piramis csúcsán
adatik, hiszen az éhező nem válogat az ízek között. Emellett az is látszik, miért dúskálunk ennyire a jelentéktelen választásokban.
Világunk kiszolgálja a túlnyomórészt a piramis csúcsára került emberiség önmegvalósítási igényét. Ezzel a felismeréssel nézünk
fel a piramis csúcsára, ahol egy konzerv mintha megállt volna a leesés előtti utolsó pillanatban. Ez a konzerv jelenti magát a
választást, hiszen onnan a csúcsról, ezerféle irányba zuhanhatna tovább, de végső soron mégis földet érésre van kényszerítve,
ahogy a mi döntéseink is korlátozva vannak az által, hogy kik vagyunk és egy adott kérdésben mit gondolunk.
Jobban szemügyre véve azt is láthatjuk, hogy ez a konzerv a többivel ellentétben nincsen átcímkézve.
A büszkén rajta virító löncshús felirat visszakapcsolja az evés kérdéséhez a piramis csúcsát, egyfajta keretet adva az egész
műnek, rávilágítva, hogy miként is jelentkezik a választás igénye az alsóbb szinteken, ahogy eljutunk a piramis csúcsára. A löncshús azonban sokak számára nem egy étvágygerjesztő választás. Ez, fokozva látványbéli oda nem illőségével, egyfajta gunyoros
hangnemet kölcsönöz az egész végső párhuzamnak. Ennek kapcsán újra gondoljuk, amit korábban beláttunk, azt, hogy a világunk, mint árucikket forgalmazza az önmegvalósítást. Lehet, hogy ez az árucikk nem pusztán az önmegvalósítás létrejöttét szolgálja, hanem pont ahogy a címkék szimbólumai is, egyszerre teremti meg az igényét? Talán azért okoz annyi fejtörést, a választás
szabadsága, mert a legegyszerűbb döntéseknél is előhozza az önmegvalósítás kérdését.

Ikarosz: Feketén - fehéren

Helyezés:

Legjobb
csapatmunka
különdíja

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Ikarosz
Czigány Panna, Pogány Petra, Vinis Anita
Váradi Emese
Karinthy Frigyes Gimnázium

Van-e egyáltalán szabad választása az embereknek? A környezetünk, a neveltetésünk, az információk hiánya és a hamis tudás
folyamatosan befolyásolja döntéseinket. Annak ellenére, hogy sok esetben a döntéseinket mi magunk hozzuk meg, nem biztos,
hogy szabadon választunk.
Művünk két részből áll. Egyrészt felveti a kérdést, hogy a hajléktalan emberek életében hol, milyen formában és mértékben kerül
elő a választás szabadsága. Másrészt bemutatja, amit a tapasztalatunk alapján gondolunk, hogy az átlagember mit lát az ebben
a helyzetben lévő emberekből.
A koncepciónk alapján egy fotósorozattal szeretnénk bemutatni néhány hajléktalan ember sorsán keresztül a témát. A fényképezés a csapattagok kedvelt vizuális megjelenítési formája, ezért választottuk ezt.
A megjelenítésbeli elképzelésünket alátámasztotta az inspirációul szolgáló mű:
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Katja Pratschke – Hámos Gusztáv Elcserélt testek című műve (fotófal, ami történet mesél el vizuális úton). Annak ellenére, hogy
a mű témája eltér a mi témánktól, a vizuális közlésforma inspirálóan hatott ránk. Elképzelésünk szerint egy színházi függöny úgy
takarja ki a valóságot, ahogy a nemtörődömség a hajléktalanságot. Pár lyukat vágunk a függönyre, hogy a néző láthasson olyan
részleteket, amiket az utcán is lát, például padon alvó embereket. Innentől a szemlélő döntése, hogy akarja-e látni az igazságot.
Mi benéztünk a függöny mögé.

Fény: Vision

Helyezés:

Újító technika
különdíja

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Fény
Balázs Csenge Ágnes, Fehér Dániel, Mészáros Mia Petra, Vereb Ágnes, Vonyik Samu
Trojkó Ildikó
Újpesti Bródy Imre Gimnázium

„És még volna valami. Az irodalom a tudáson és élvezeten túl, ő úgy véli, ezektől egyébként nem függetlenül, a személyes szabadság kérdéséhez is hozzászól. Konkrétan arra gondol, hogy azért, mert elolvastam egy Stendhalt, egyszer majd valamikor másképpen fogok (vagy fogtam) szólni egy nőhöz és/-vagy egy férfihoz és/vagy egy pulihoz, aki ezután ezért és csak is ezért, emiatt
a Stendhalból eredeztethető másságom miatt könnyes szemmel rám tekint és azt mondja, amitől megremeg a szívem, hogy: –
Vauuu, vauuu.” (Esterházy Péter: Esti, 352.old)
A kezdetektől fogva próbáltunk válaszokat keresni arra, hogy van-e egyáltalán a választásainknak szabadsága, és ha igen, akkor
hová vezethető vissza. Kisgyermek korunk óta, ha nem is tudatosan, de hozunk döntéseket, akár átgondolva vagy éppen érzelmileg befolyásolva. Az idő múlásával viszont egyre tudatosabbak vagyunk, és van egy vagy több kitűzött célunk, melyek elérése
érdekében folyamatosan választunk döntéseink között érzelmeink vagy észérvek alapján.
Döntés. Szabad. Agy és szív. Kék és Piros szemüveg. Választás.
Csapatunk a racionális döntést próbálta összehasonlítani az érzelmi döntéssel.
Életünkben folyamatos választás elé állítjuk magunkat, mint amikor egy útvesztőben választanunk kell, hogy melyik irányba induljunk el. Az eszünkre vagy érzelmeinkre hallgatunk, mi határozza meg, vajon melyik irányba induljunk, hogy végül eljussunk egy végkifejlethez? Minden döntésünk meghatároz minket, valójában életutunkat, de vajon szabadok vagyunk-e, vagy kalitkába zártak?
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A választás szabadsága mindennapjaink szerves részét képezi, reggeltől estig csak döntéseket hozunk.
Munkánkkal szabad asszociációkra bíztatjuk a nézőket a választás szabadsága témakörében általunk gyűjtött irodalmi, filmes
idézetekkel, fotókra illesztett szövegrészletekkel. Anaglif technikát alkalmaztunk, hogy ugyanazok a képek, ugyanazok a szövegrészek piros és kék szemüvegen át, szimbolikusan a szív és az agy „szűrőin” át hassanak érzékelésünkre.

BV: Szabad?

Helyezés:

Legjobb
prezentáció
különdíja

Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

BV
Benkovics Virág, Bethlendi Borbála
Kóczán Gábor
Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Vajon mi vezethet ahhoz, hogy egymáshoz többé-kevésbé hasonló emberek, akik azonos kulturális és társadalmi közegben élnek, életük során egymástól akár teljesen eltérő világképet alakítanak ki? Mi alapján választjuk meg, hogy mivel azonosulunk, mivel vállalunk közösséget, illetve mit teszünk meg világnézetünk alapjának, mit tekintünk jónak, illetve rossznak? A külső tényezők
mindenképpen rendkívül nagy befolyással bírnak gondolkodásmódunkra. Az emberek először a körülöttük lévő gondolatokkal,
elképzelésekkel kezdenek el azonosulni. A fiatalkori szocializációban hatalmas szerep hárul a családra, ahonnan mintákat vehetünk át akarva, akaratlanul. Mindebben megjelenik a véletlen faktor is, az, hogy egyes gondolatokkal kapcsolatba kerülünk-e vagy
sem. Ugyanakkor fontos az is, mennyire vagyunk nyitottak az új gondolatok befogadására, ami ma kifejezetten új nehézségeket
vet fel; az interneten történő kommunikációban, tájékozódásban jellemzővé válik az azonos vélemények buborékba záródása,
így az új elképzelések megismerésének, beépítésének lehetősége jelentősen csökken.
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A DVD-k ezeket a folyamatot kívánják körüljárni a szabadság perspektívájából. A videókon egy-egy jelentős gondolkodó szabadság-értelmezése hallható. A szabadság, az ahhoz való emberi jog sok szempontból az emberiség egyik legfontosabb kérdése,
jelentősége az idők folyamán nem csökkent. A néző ugyanakkor előzetesen nem tudja, hogy milyen értelmezéssel találkozhat az
egyes felvételeken, így az első választását véletlenszerűen teszi meg, ami paralel azzal, ami egy fiatalember korai szocializációjára igaz. A valódi választás ezt követően következik be, hiszen eldöntheti, hogy azonosul-e azzal, amit hallott, és nem nézi meg a
többi értelmezést, felfogást, vagy tovább megy, esetleg mindegyiket értelmezi és végsősorban a körülmények teljes tudatában
hoz döntést arról, hogy egyetért-e a hallottakkal, revideálja álláspontját, vagy teljesen elutasítja őket.

ArTér: Ajtók
Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

ArTér
Buchholcz Luca, Kakuszi Bettina, Szorcsik Miklós, Patai Regina
Bata Anikó
Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szegedi Deák Ferenc Gimnázium, Szegedi
SZC Vedres István Technikum, SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola

Projektünk megvalósítását leginkább installáció formájában tudtuk elképzelni, bár a témával való ismerkedés közben többféle
megvalósítási forma is felmerült. Az installáció elkészítéséhez egy fehér falfelületre lett volna szükségünk, melybe agyagból készült szimbólumokat rögzítettünk volna. Ezeket a szimbólumokat a látogatók a nekik tetsző sorrendben színes fonalakkal köthették volna össze. Az alkotás így folyamatosan változott, fejlődött volna a résztvevők interaktív közreműködésével. Sajnálatos
módon a galéria falába nem lehet fúrni, egy nagy méretű hordozófelület szállítása pedig Szegedről Budapestre nagyon körülményes lett volna, tehát eredeti elgondolásunkat viszonylag rövid idő alatt át kellett formálnunk.
Végleges tervünk:
Az embert minden nap választások sora teszi próbára – vannak kisebb és nagyobb volumenűek, ám végül választásaink összessége határozza meg és alakítja egyéniségünket. Az, hogy jól választottunk-e, mindig utólag derül ki, vagy még akkor sem, mivel
gyakran felmerül a „mi lett volna ha…?” kérdése. Választásainknál több szempontot is figyelembe kell vennünk, felteszünk magunknak kérdéseket: Odaérek vajon? Meg tudom csinálni? Tényleg ezt szeretném? Belefér ez még?
De mi is a legfontosabb? Véleményünk szerint az, hogy mindig önazonosak maradjunk, s minden egyes döntés mögött ott legyünk Mi, saját magunk. Többek között ezt próbáljuk kifejezni alkotásunkkal.
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Választási lehetőségeink sokaságát egy leegyszerűsített, kubista épület szimbolizálja, melyet minden oldalról ajtók vesznek
körül. Minden ajtón van egy szimbólum, melyek kilincsként szolgálnak. A néző az ajtókat kinyitva, az ajtók belső felületén elolvashatja a lakók érzéseit, egy-egy az életből kiragadott választásukat, ami reményeink szerint morális elmélkedésre serkent. A leegyszerűsített épületnek lesz két fő ajtaja, melyek a ház belsejébe nyílnak. A nagy ajtók belső felületére tükröket rögzítünk, ezek
segítségével saját magunkkal nézhetünk szembe.
A mi narratívánkban a ház az elménk attribútuma. Ebben a házban a gondolatok, mint lakók jelennek meg, s őket kell nap mint
nap meghallgatnunk, s elbírálnunk, mennyire is értünk egyet velük, mit gondolunk róluk. Minden vélemény, választás fontos az
életben, azonban ez egyelőre csak a felszín. Választásainkban fontos, hogy őszintén szembenézzünk önmagunkkal, és ne csak
mások elvárásainak megfelelve döntsünk. Így találhatjuk meg az utat valódi énünkhöz, láthatjuk meg magunkat, ahogyan ez installációnk tükreiben is megvalósul.
Igazán akkor tudunk jól állást foglalni, ha időt töltünk a mérlegeléssel, hogy végül megláthatjuk önnön magunkat, akárcsak a ház
belsejében a tükrök segítségével.

A mi felfogásunkban ez a titok nyitja, a kulcs a sikeres választásokhoz. Ehhez viszont idő kell, a doboz belsejébe is csak az fog
bepillantást nyerni, aki időt tölt a gondolatok olvasásával, latolgat, vajon egyetért-e a személyekkel, s egyszer majd megtalálja a
kulcsot önmagához. Ez is egy választás: van, aki úgy dönt, hogy tüzetesen áttekinti a helyzetet, más elsiklik felette. Persze nem
ítélhetünk el emiatt senkit, hiszen ez az életben is egy hosszú folyamat: mélyére ásni, s megtalálni saját magunkat a sok kósza
gondolat közt.
A tükrök mellett, a doboz belsejét dekoráló lakók sziluettjei a már meghozott döntéseinket hivatottak szimbolizálni, melyek a
lényünk egy-egy darabjává válnak, míg meg nem változik az adott dologról a véleményünk, s fel nem váltjuk egy újabb döntéssel.
Énünk, gondolataink az idő előrehaladtával folyamatosan változnak, ahogyan a tükörképünk is, és ebben a folyamatos változásban próbáljuk megtalálni az állandóságot, ami valljuk be, nem kis feladat.

Az ajtókhoz tartozó szimbólumok és gondolatok:
1.Három emberke: Úgy gondolták rólam, jobb nekem magányosan, ezért sem próbált senki közeledni felém. Ekkor úgy döntöttem a saját kezembe veszem a dolgokat és nem maradok alul. Ezzel a bátorsággal sikerült megtalálnom a legjobb barátaimat,
akik nélkül nem is tudom, mi lenne velem. És milyen jól is tettem; annyi közös emléket sikerült szereznünk együtt!
2. Magányos emberke: Régebben sok ember vett körül, azonban rájöttem, hogy ezek mind csak felszínes kapcsolatok voltak.
Eltűnődtem, ha tényleg bajba kerülnék, ezek közül az emberek közül hányan állnának mellém? Lekoptattam a hamis barátokat,
ma már csak a valódi, értékes kapcsolatokkal törődöm. Megtanultam élvezni a magam társaságát.
3. Ágy: Egyre több időt töltök az ágyamban punnyadással vagy filmnézéssel. A paplanom puha és meleg, mindig akad egy jó
könyv a polcomon, a neten pedig érdekes tartalom. Ha elhívnak valahova, inkább úgy döntök maradok, jobb nekem itthon. Talán a
szociális képességeim rovására megy ez, számomra a kényelem a legfontosabb szempont, és persze a közeli barátaim számára
az ajtó mindig nyitva áll, ha szeretnének velem lazulni a kanapén.
4. Tornacsuka (Lulu): Már egy ideje sportos életet folytatok, mert elhatároztam, hogy egészségesebb leszek. Habár az elején még nehéz volt hozzászoknom ehhez az új életstílushoz, ma már úgy tartom, nincs is jobb dolog, mint elmenni a kondiba vagy
falat mászni. Büszke vagyok magamra, mikor teljesítem a kitűzött célt, tudom, hogy közelebb vagyok a céljaimhoz.
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5. Macska: Kiskorom óta szeretem, ha van kiről gondoskodnom, legyen az kutya, macska. Úgy tartom, állatbarátnak lenni
egészséges számomra – ha az embernek van kiért felelnie, semmiképp sem feledkezik meg önmagáról sem.
6. Oroszlán: Számomra a hűség az egyik legfontosabb emberi erény. A hűség ugyanis egy választás, döntés az életünkben.
Mindenkinek jogában áll meghatározni, hogy egy adott emberhez, kapcsolathoz, eszméhez, akárcsak egy gondolathoz is hű marad-e.
7. Könyv (Miki): Mikor fiatalabb voltam, inkább olvastam, mintsem hogy a barátaimmal játszottam volna, mert nem tudtam letenni egy könyvet sem, ami érdekelt. Hosszú idő kellett hozzá, hogy megtaláljam az arany középutat, de azóta elegendő időt töltök a
szeretteimmel is, és nem hagyom őket cserben, amikor szükségük van rám.
8. Tévé: Szeretek filmezni, főleg, ha közben van rágcsa, és élvezhetem a kanapém nyújtotta kényelmet. Habár régen napi több
órát töltöttem a csatornák közti kapcsolgatással, most már rájöttem, miképp kell tudatosan televíziós műsorokat vagy internetes tartalmakat nézni, és odafigyelni arra, nehogy beszippantson a média.
9. Hold: Éjszaka vagyok aktívabb, ha munkáról van szó, mert nyugodtabb és csendesebb a környezetem.

Meraki: Az ÉLET kockája
Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Meraki
Görcsi Beatrix, Halápi Molli Csenge, Walter Borka
Mészáros Marianna Margit
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

A nők szerepkörei a történelem során sokat változtak. A modern nők szerepkörei teljesen mások lettek, mint mondjuk pár évtizeddel ezelőtt. Kiálltak a jogaikért és mertek felszólalni a társadalmi, politikai, gazdasági és személyes egyenjogúságuk érdekében. Nemtől függetlenül mindenkit megillet a jog, hogy eldöntse, az életében milyen célokat tart fontosnak, anélkül, hogy ezért őt
bármilyen megkülönböztetés érné. A kocka öt látszódó oldalán egy nő különböző élethelyzetét láthatjuk, aszerint, hogy milyen
döntéseket hozott az életében, hova vitte az út, amire rálépett és elindult rajta. Négy ugyanazon felnőtt, útján haladó nőt látunk
a kocka oldalain: a karrieristát, aki céltudatos és a munkájának él, a családanyát, aki gondoskodik a gyerekeiről és a hozzátartozóiról, az élménykeresőt, aki szereti a változatosságot és imád utazni, továbbá a nőt, aki elveszett, és a rövid időtartamú, káros
örömöket keresi az életében.
De mi az, ami minden döntésünk hátterében áll? Ami hatással van minden dologra az életünkben? A válasz a tudatalattink, az
ösztönénünk, ami lelkünk legmélyebb része, ahol raktározunk minden apró dolgot, ami hatással volt ránk, majd merítünk belőle
tudtunk nélkül vagy tudatosan. Az egy dolog, hogy kívülről ezeket szerepeket látjuk, de ha beletekinthetnénk egy ember tudatalattijába, mit fedeznénk fel?
A nő döntött arról, hogy melyik úton kezd el haladni, de – ahogy Tolsztoj is mondaná – először mindenki tiszta lappal indul. A kocka tetején lévő fiatal lány előtt még ott állnak a nagybetűs élet nehézségei és nagy döntései, amik meghatározzák majd a sorsát.
Ő az, akit az élet és önmaga azzá formál, amivé, és amivé akar. De vajon ha szabadon is döntünk, tényleg mi döntünk, vagy már
minden előre meg van írva, és a sors áll a hátunk mögött? Vagy esetleg az élet a véletlenek összetalálkozása? Ezt dobta az élet?
Mert vannak dolgok, amiről mi döntünk, vannak olyanok, amikről nem. Mindezt maga a kocka formája jelképezi, az élet nagy kockája. De vajon ki dobja el ezt nekünk?
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Képesek vagyunk kívülről ítélkezni és általánosítani, viszont ilyenkor elfelejtjük, hogy mennyi minden van egy személy cselekedetei mögött, és hogy néha ezek a dolgok összefüggenek; hiszen miért ne lehetne egy anya karrierista, és egy karrierista utazó?

Palánták: T***
Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Palánták
Baleja Zina, Epervári Míra, Józsa Attila, Lengyel Zsófia, Stiller Noel,
Pázmándi Lóránt, Sirmer Blanka
Csanádi-Bognár Szilvia, Makara Veronika
Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Feldolgozott témánk a tabu hatása a választásainkra. Ez magában foglalja a társadalmi elvárásokat, a normákat, a sztereotípiákat és a megfelelési kényszert. Célunk a társadalomban és az egyénben felgyülemlett feszültségeket bemutatni; azokat a
kimondatlan, elnyomott érzelmeket és szükségleteket, amelyek befolyásolják a döntéseinket. Szeretnénk, hogy az emberek a
művünk láttán érezzék, hogy nem csak nekik vannak problémáik, és hogy nincsenek egyedül. Szeretnénk, hogy művünk a látogatók számára elgondolkodtató legyen.
Azért esett a választásunk a tabura, mert szerintünk legalább olyan kényes, mint amennyire gyakori. Próbáltuk mélyebbre és mélyebbre ásni, ennek köszönhetően egyre jobban megismertük egymást, és közelebb kerültünk a témához is.
A tábla közepére helyezett három maszk egyetlen személyről készült, úgy, ahogyan az elvárások is egyformaságra kényszerítik
az embert. A három arc szabályos elrendezése a szabálykövetés követelményének felel meg. A kezek mind csendet mutatnak,
ahogyan a tabu alapvető követelménye is a kimondás tilalma. A három maszk ugyanakkor utal a három majom japán motívumára, amelyben a bölcsesség eltekint a külvilág nehézségeitől. A különbség azonban az, hogy a tabuk tiltásai nem a külső világot
zárják ki, hanem önkorlátozáshoz vezetnek. A vörös feliratok saját tapasztalataink összegyűjtéséből származnak. A szövegek ki
nem mondott érzelmeket hoznak felszínre, és külső tiltásokat tesznek láthatóvá. Szabálytalan elrendezésük ellentétben áll a
csendre intő maszkok szabályosságával.
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Arra bíztatjuk a látogatókat, hogy gondolatban egészítsék ki a feliratokat a saját tabuikkal.

Shadow: GÖRBE TÜKRÖK
Csapatnév:
Csapattagok:
Felkészítő tanár:
Iskola:

Shadow
Bertók Atina, Garaczi Rebeka, Kollarics Diána Filippa, Rák Anna Rózsa, Scheller Regina
Trojkó Ildikó
Újpesti Bródy Imre Gimnázium

a görbe tükrök alkotás két televízióból áll, melyeken mozgóképek játszódnak az életről, részletek saját életünkből, bevillanak
képek a még meg nem történt jövőből is. a két mozgókép alatti hanganyag, a Döntés szabadságáról folytatott vitáinkból alakult
ki/rakódott Össze. az ,,a” képsor egy árNyfelvétel, melyen a színek egyes korszakokat szimbolizálnak (lila-gyermekkor, kék-serdülőkor, sárga-fiatal felnőttkor, piros-felnőttkor, zöld-időskor) az idő múlását, bizonyos éleTszakaszokat hivatottak bemutatni. a ,,b”
felvétel egy animáció, amely a saját életeinkben lÉvő problémákat tárja fel, amelyek befolyáSolhatják döntéseinket. ezen figuráknak a színei passzolnak egy-egy, az árnyjátékok hátterét képző színnel.
egész életünket végig kísérő választásaink szinte soha nem szabadok, útvonalaink különböznek, mégis mindnyájan ugyanoda
tartunk, a végkifejlet ugyanaz.
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választhatsz, hogy a két videóanyag közül melyiket nézed meg, vagy milyen sorrendben, vagy végig nézed-e egyáltalán, vagy újra
nézed-e, de a hanganyagban már nem dönthetsz, hisz tudod: nem minden döntésnek van SZABADSÁGA… gondolj bele! van ,,c”
és ,,d” és sok ezer oldal verziója az életednek, te melyiket játszanád le?
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A kiállítás a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria és a Ludwig Múzeum együttműködésében jött létre.

