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A 35. OTDK 
Művészeti és 
Művészettudományi 
Szekció tárlata

Kaposi Dorka

Hogyan válhat a 
kombucha műalkotás
hordozóvá?

A pandémia idején a megszokott metódusokat újra 
kellett gondolni. Ahogy a szórakozás, úgy az ok-
tatás – és az ehhez kapcsolódó diplomakiállítások 

– is online terekbe költöztek. Hasonlóképpen a múzeu-
mok, gyűjtemények és a kortárs alkotók is online plat-
formokra helyezték kiállításaikat és műveiket. A járvány 
által kialakult helyzetre a nagyobb, nemzetközi múzeu-
mok, mint például a párizsi Louvre, gyorsan reagáltak. 
Hatalmas virtuális látogatószámokat értek el, miután 
ingyenesen elérhetővé tették online tárlataikat. Hazai 
viszonylatban a nagyobb múzeumok szintén elérhetővé 
tették gyűjteményeiket digitális formában, a kortárs mű-
vészeti galériáknál pedig gyorsan megjelentek a virtuális 
tárlatok. A kulturális intézmények mellett a felsőoktatási 
intézményekben a konferenciák és az éves diplomaki-
állítások is virtuális térbe költöztek át. Az ehhez szük-
séges szoftverek folyamatosan frissültek, sőt az olyan 
számítógépes programok használata is elterjedt, melye-
ket eddig virtuális tárlatokra nem alkalmaztak: az online 
kommunikációs platformok professzionális és kreatív 
újragondolása került előtérbe.

Az idén tavasszal megrendezett 35. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencia Művészet és Művészet-
tudományi szekciójának1 szervezője a Budapesti Met-
ropolitan Egyetem (METU) volt. A konferencia zárását 
követően a szervezők egy kimondottan erre az alkalom-
ra fejlesztett, online felületen megrendezett kiállítás ke-
retében adtak lehetőséget arra, hogy a legkiválóbb mű-
vészhallgatók bemutathassák alkotásaikat.2 Egy virtuális 
tárlat a hagyományos kiállítástól eltérően maradandóbb, 
mivel nem időhöz és térhez kötött, bármikor visszanéz-
hető. A METU virtuális kiállításán a Design, a Craft és 
Animáció mellett a Zenei alkotás, a Zenei előadás és 
dramatikus előadó-művészet is bemutat szekciókat, és 
területenként a legjobb három helyezett munkája tekint-
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hető meg. Míg a fizikai élményt az adóalapú művészeti 
területek esetében a beágyazott linkként, Youtube-csa-
tornákon elérhető videók és felvételek helyettesítik és 
teszik izgalmasabbá, addig a Craft- és a Design-szekci-
óknál a munkanapló vagy portfólió segítségével tudha-
tunk meg további információkat a művekről, az alkotók 
gondolkodásmódjáról és a tervezés menetéről. A meg-
mérettetést szervező METU különböző évfolyamokon 
tanuló hallgatói három szekcióban is kiválóan szerepel-
tek, az alábbiakban az ő munkáikat mutatom be.

Az online térben bolyongva a néző egymással sűrűn 
összefonódó tematikai szálakat fedezhet fel, melyek 
megmutatják azokat a fiatal generációt foglalkoztató, 
meghatározó kérdéseket, melyek a kortárs képzőmű-
vészet vizsgálódási területeként is gyakran feltűnnek.  
A Design-szekció egyik első helyezettje Ujszászi Péter 
lett, aki egy funkcionális és esztétikus tárgyalkotással 
nyert. A Kapcsolattartó és relaxációs eszköz című, tes-
ten viselhető, többfunkciós termékkoncepció egyszerre 
taktilis jelzőrendszer és meditációs segédeszköz, mely a 
karanténban tapasztalható fokozott izolációra reflektál. 
A kategória második helyezettje Lukovics Flóra Sarolta 
Többfunkciós bútorcsalád újrahasznosított anyagok
ból című munkája lett. A művész a fenntarthatóságot 
és a környezettudatos tervezést állítja a középpontba, 
amelyben – a modularitás és egymásba illeszthetőség 
elve mellett – a termék élettartamának növelése és a kü-
lönböző életvitelhez való alkalmazkodása is meghatáro-
zó szempont volt. A Design-szekció harmadik helyezettje 
Tsur Dorina Rita Upolycycle című munkájában a fólia-
csomagolások formázásával újabb használati tárgyakat 
hozott létre szintén a fenntarthatóság kérdését temati-
zálva. A Craft-szekció első helyezettje Komár Sabrina 
lett. Nem látszik rajtad című alkotása a szorongásos 
mentális betegségekre utal az individuum belső vívódá-

sait megjelenítve. Az alkotó arcának felnagyított mása 
maszkként jelenik meg, melyhez eredeti megoldásként 
a kombuchagomba-tenyészet során előállított, bőrsze-
rűen viselkedő anyagot használt, melyet papírfűzéssel 
illesztett össze.

Összességében megállapítható, hogy a METU-s diá-
kok munkái érett alkotások, melyek napjaink társadal-
mi és környezeti problémaival foglalkoznak – az egyéni 
szorongással, a koronavírus szociális kapcsolatainkra 
mért hatásával, valamint a fenntarthatósággal. Az OTDK 
során díjazott alkotások virtuális kiállítása a beágyazott 
linkek és informatív diasorok segítségével információdús 
élményt nyújt, és segíti a művészetek közötti kapcso-
lódási pontok feltérképezését. Bízhatunk benne, hogy 
a továbbiakban a hibrid szempontok kerülnek majd az 
előtérbe mind az oktatás, mind a bemutatás területén. 

A METU diplomakiállítását a többi egyetemhez képest 
később, szeptemberben rendezik meg.

1 „Az OMDK az ország legnagyobb presztízsű művészeti seregszemléje, ahol a magyar (határon innen és túl) művészeti felsőoktatás legtehetsége-
sebb, legmotiváltabb hallgatói mérhetik össze tudásukat és alkotói szemléletüket” – Csizmadia Péter DLA, dékán, METU.

2 https://virtualiskiallitas.metropolitan.hu/omdk2021/tour/metu
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