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Az inkluzivitás fogalma köré csoportosítható 
képző- és iparművészeti alkotásokat láthat-
tunk a MANK Galériájában. A hiánypótló tárlat 
azok számára tette élvezhetővé a műveket, 
akik értelmileg vagy testileg akadályozottak 
a befogadásban, miközben a társadalmat is 
aktivizálták arra, hogy empátiával élhessék 
meg az akadályozottak helyzetét. 

A hiánypótló jelző nem túlzás. Korábban már 
voltak olyan kiállítások, melyek látásukban 
korlátozottaknak fordítottak le műalkotásokat, 
vagy autisták és képzőművészek együtt-
működésén alapuló projekteket mutattak 
be, ellenben olyan, ami egyszerre több 
akadályozott csoport számára is befogadható, 
s a társadalmat érzékenyíti az elfogadás 
közvetítésével, még nem. Így merült fel a 
galéria részéről, hogy az inklúziót népsze-
rűsítse. Ez a fogalom az adott közösségben 
lévő egyének sokszínűségének és bárminemű 
különbözőségének elfogadását, megbecsülését 
és ezen keresztül az esélyegyenlőség 
biztosítását jelenti. A felkért kurátor, Dabi-
Farkas Rita képzőművész, múzeumpedagógus 
korábbi tevékenysége biztosította a szakmai 
alapot. Ő a kezdeményezője egy 2010 óta 
futó múzeumi programnak, melyben az 
akadályozottak és családjuk közösen vehetnek 

részt foglalkozásokon,1 illetve ő a szerkesztője és egyik 
szerzője a nemrég megjelent Esélyt a múzeummal. 
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpeda-
gógia eszközeivel című tanulmánykötetnek.2 

A munka abból a közös koncepcióból indult ki, hogy 
a kultúra eléréséhez mindenkinek alanyi joga van. 
Hogy valóban elérhetővé váljon mindenki számára 
a hozzáférés, új szemlélet megjelenésére és annak 
térnyerésére van szükség, ezt tudják is biztosítani 
a kulturális intézmények. Ez azért fontos, mert 
Magyarországon majdnem félmillió fogyatékos 
személy él,3 közöttük vannak, akik születésüktől fogva 
vagy egy későbbi baleset, betegség folytán sérültek, 
számuk azonban feltehetően nagyobb, mert sokan 
nincsenek diagnosztizálva. Családtagjaik is érintettek, 
hiszen az ő körülményeiket, társadalmi megítélésüket 
befolyásolja az anyagi bizonytalanság, a túlterheltség, az 
elmagányosodás, ami a gondozással jár. Ezek a családok 
gyakran a társadalmi perifériára kerülnek, azonban 
egy intézményben létrehozott biztonságos, szociálisan 
érzékeny tér sokat segíthet abban, hogy új élményt 
nyerjenek, egy integrált programon a többség számára 
is átélt tapasztalattá válhat, hogy az akadályozottakkal 
lehet közös pontokat találni.

Küszöbátlépés
Érzékeny terek – kiállítás akadály nélkül

Ü v e G e s  K R i s z t i n a
MANK Galéria, Szentendre, 2019. V. 9. – VI. 3.

moDor viKtória: Peri-Para / Periférikuslátás-kísérlet I., 2006, 
olaj, fatábla, installáció, 152×230 cm
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lehet nyúlni), illetve több érzékszervvel megközelíthető. 
A rendezés során kiemelt szempont volt, hogy mivel az 
akadályozottak térbeli és időbeli tájékozódása gyakran 
csökkent szinten működik vagy mozgásuk korlátozott, 
ezért a művek elhelyezése a kiállítótérben segítse elő a 
hozzáférhetőséget és a befogadást. 

Bizonyos művek helyzetképet közvetítenek az akadá-
lyozottakról. Horváth László Kínai székely című filmjében 
(2009) Kínába tett utazásait dokumentálja, amelyek 
célja volt, hogy az ottani őssejtműtétek segítségével 
kerekesszékesből ismét járóvá tudjon válni. A remény, 
a kiszolgáltatottság, a csalódás belső útjait követhetjük 
végig a humorát mindvégig megőrző művésszel. 
Modor Viktória Peri-Para című, periférikus látásra 
komponált festményinstallációja (2006) a látásukban 
sérültek helyzetébe segít belehelyezkedni. Az installáció 
előzményének tekinthető festménykísérletei a szem 
szerepét, munkáját térképezik fel. Szintén a beleérzést 
segíti a Perceptual Thinkers (PT) személyre szabott 

Ahhoz, hogy ezt a társadalmi teljességet 
megélhessük, s az épek érzékenyebbek, a 
hátrányos helyzetűek pedig elfogadottabbak 
legyenek, az Érzékeny terek alkotásai mutatnak 
példát. A műtárgyak kiválasztása egyrészt 
igazodott a galéria profiljához, másrészt azok 
a hátrányossággal élők kerültek a fókuszba, 
akikkel korábban Dabi-Farkas Rita már 
kutatásaiban foglalkozott, vagyis a megértési 
nehézséggel élők, vakok és gyengénlátók, 
a mozgássérültek csoportjai. A művészek, 
a művek válogatása, azok elhelyezése 
az ő szempontjaikat vette figyelembe. 
Általánosságban elmondható, hogy a kiállí-
tásban szereplő művészek maguk is érintettek 
– vagy korábban már dolgoztak együtt akadá-
lyozottakkal, vagy olyan műveket alkotnak, 
melyek jellegük, üzenetük miatt illeszkednek 
a témához. A kiállított művek majdnem 
mindegyike megfogható (igen, végre hozzájuk 
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Boros mátyás: Helyszín 1., 2017, vegyes technika, 81×105×19cm
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A pErcEptuaL tHinKErs (PT) ruhakollekciója, 2017–2018

tarr HajnaLKa és pappné juDit: Benti bútor, 2018, képszövet, paraván, változó méret
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a színnel való kifejezését nyújtják a földön megjelenő 
árnyékukkal együtt, s a látogató kerekesszékkel is be 
tud menni a rétegek közé, megnézheti, mit ábrázol a 
mű, és a térélményt is követni tudja. A Koreográfiák 
Bolcsóra című hanginstalláció (2017) Ádám Zsófia műve. 
A lefektetett, kifeszített vásznon apró polisztirolgyön-
gyök jönnek mozgásba a hangszóró által közvetített, 
Bolcsó Bálint zeneszerző által írt darabok rezgéseitől. 
A mű tapintható, így a hallássérültek ujjaik segítségével 
közeledhetnek a zenéhez. A másik célcsoportot a 
figyelemzavarokkal élők képezhetik, számukra a rezgés 
és a gyöngyök játékos táncának kitapintása segítheti elő 
a koncentrációt, így tudnak figyelni a zenére. 

Jegyzetek

 1 Integrált családi délelőtt a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeumban.

 2 Hajléktalanok, romák, mozgássérültek, alacsony iskolai végzettségűek, 
szociálisan hátrányos helyzetűek, megértési nehézséggel élők, vakok és 
gyengénlátók a múzeumban. Múzeumi iránytű 16, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, Szentendre, 2018.

 3 A KSH 2011-es felmérése alapján.

SS’18 ruhacsaládja (2017), amely az 
autizmussal élők különleges érzékelési 
szokásaiból indul ki. Esetükben a bőr 
is túlterhelt érzékszerv, a varrások, 
cipzárak elviselhetetlen ingerekként 
jelennek meg, ezért a ruhacsalád 
külsején helyezkednek el. Nyugalmi 
pontok (gombok, cérnaszálak) is 
találhatók a ruhákon, amelyek tapintása, 
gyűrögetése segítheti a viselőt nyugalma 
visszanyerésében, vagy éppen az ölelő 
elemként is funkcionáló, extra hosszú 
ruhaujjak adnak hasonló élményt. Tarr 
Hajnalka képzőművész és Papp Károlyné 
Judit együtt hozták létre Benti bútor 
(2018) című művüket. Judit első unokája 
megszületése óta rendszeresen készít 
fotókat, azonban folyamatos látás-
romlása miatt már szinte láthatatlanok 
számára a dokumentumok. A csíkokra 
vágott, majd újraszőtt fotókból készült 
az a térben álló paraván, amely láttatja 
az emlékképeket, illetve ábrázolja Judit 
részleges látásélményét, elválasztva a 
láthatót és a már láthatatlant.

A társadalmi esélyegyenlőség köré is több 
mű csoportosítható. A Kis Varsó Braille 
című (1992), síkmonitoron futó videója 
egyetlen képet, egy Braille-írással készült 
szöveget mutat. A mű abban az időszakban 
készült, amikor még nem volt szempont az 
akadálymentesítés, így az esélyegyenlőség 
inverz helyzete állt elő. A Tactilis memóriajáték 
(2015) két verzióját is bemutatta Orr Péter. 
Látássérültek és látók számára egyenlő 
esélyt nyújt mind az állathangokon alapuló, 
mind a tapintható felületekkel dolgozó 
készlet, melynek létrehozásában a vakok és 
gyengénlátók is részt vettek. Ugyancsak közös 
játékra ad lehetőséget a Blink Design Fabrico 
(2017) című társasjáték. Hiperaktív vagy figye-
lemzavaros gyerekek a társasjátékban együtt 
játszhatnak családtagjaikkal. A kártyákon 
megjelenő problémákra megoldást kell talál-
niuk úgy, hogy az építőkockákból rakják 
össze a válaszokat. A kockák felülete, 
a sokféleképp megmunkált felületek 
tapintása, az építés a finommotorikus 
képességeket, a szociális kompatibilitást 
és a koncentrációt fejleszti. 

Bizonyos munkák különleges 
tulajdonságaik miatt szerepelnek a 
kiállításon. Boros Mátyás grafikusként 
érdeklődött a grafikai nyomhagyás, 
a gesztusok iránt, ezeket a lapszéli 
firkákat nagyította fel és készítette el 
tapintható formában. A vakok számára 
készült taktilis kiállításokon általában 
figuratív műveket képeznek le, ehhez 
hasonlít a most látható két műve (Cet, 
2006, Firka 2, 2012), amelyek a ceruza 
lendületes mozgását segítik megérteni. 
A három elemből álló, térbe függesztett 
Cet a térbeli tájékozódás szempontjából 
is izgalmas, hiszen a mozgássérültek 
szempontjából a térélmény a hiányos 
terület. A mű térbeli rétegei, a cet, a ház, 
a gyomor feketétől a rózsaszínig tartó 
színei a levegőperspektívát, a térnek 

fo
tó

: C
sá

kv
ár

i Z
si

gm
on

d 
/ 

M
AN

K
fo

tó
: C

sá
kv

ár
i Z

si
gm

on
d 

/ 
M

AN
K

Boros mátyás: Cet, 2012, drót, papír, géz, akrilfesték, 120×250×250cm

BLanK DEsign (LEngyEL anna poLLy, csizmazia anDrás): FABRICO – Komplex 
készségfejlesztő társasjáték ADHD-s gyerekek részére, 2017


