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TÁRSADALMI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEN 
ALAPULÓ MŰVÉSZETI 
PROJEKTEK: KÍSÉRLET EGY 
MODELL LÉTREHOZÁSÁR A

S Z I J Á R T Ó  Z S O L T

A társadalmi együttműködésen, részvételen alapuló művészeti projektek 
iránti érdeklődés a hatvanas évektől kezdve nőtt meg, s vált jelentőssé, oly-
annyira, hogy a kilencvenes évektől már egy újfajta művészeti ág/műfaj  
megjelölésére is elkezdték használni.1 Ezekben a művészeti kezdemé-
nyezésekben közös az a törekvés, hogy az autonóm művészeti szféra 
helyett felértékelik a társadalmi gyakorlat területét, a korábbi passzív 
befogadókat megpróbálják aktív résztvevőkké formálni, az egydimenziós, 
hierarchikus kommunikációs struktúrákat pedig dialogikus, kölcsönös-
ségen alapuló kommunikációs szituációkká alakítják át.2  
Számos időben, térben eltérő változata létezik ezeknek a projekteknek, 
hiszen különböző művészeti hagyományokhoz kapcsolódnak, más és 
más intézményi-hatalmi mezőkbe ágyazódnak bele, többfajta elmé-
leti összefüggésrendszerből táplálkoznak. Éppen ezért a különböző, 
kollaboráción alapuló, társadalmi problémákra reflektáló művészeti 
törekvések csak nehezen hasonlíthatók össze, nehezen hozhatók közös 
nevezőre. Ugyanakkor a társadalmi együttműködésen alapuló művészeti 
projektek leírását és értelmezését, a felmerülő problémák vizsgálatát 
nagyban segítené egy olyan fogalmi keret megteremtése, amely kellően 
rugalmas ahhoz, hogy elhelyezhetők legyenek benne ezek a meglehetősen 

1  Az előzményekről lásd: Szijártó Zsolt  A részvétellel kapcsolatos művészeti projektek 
alapkoordinátái. Balkon  2017 11/12, 4-12.  

2  Bishop, Claire (ed.): Participation. London: Whitechapel (Documents of Contemporary 
Art), 2006.

szerteágazó kezdeményezések, miközben 
elég szilárd is ahhoz, hogy egységes fogalmi 
nyelvet kínáljon fel számukra.

Erre a helyzetre próbál meg módszertani 
kiindulópontú választ adni a jelen tanul-
mány. Oly módon igyekszik rendet terem-
teni ezen a nehezen átlátható területen, 
hogy létrehoz egy olyan modellt,3 amelybe 
besorolhatóak és elrendezhetőek volná-
nak a társadalmi eg yüttműködésen ala-
puló művészeti kezdeményezések. Fontos 
szempontot jelentett, hogy az értelmezés 
kereteként létrehozott alapfokú modellbe 
valamennyi, társadalmi együttműködésen 
alapuló művészeti kezdeményezés beilleszt-
hető legyen: az elsődleges cél az volt, hogy 
a különböző területeken meg valósított, 

3  A modellek szerepéről a tudományos 
megismerésben lásd: Gulyás L. - Kampis Gy -  
Kutrovátz G. -  Ropolyi L., - Soós S. -  Szegedi P.: 
Bevezetés a tudományfilozófiába. Budapest, ELTE 
TTK, 2013.

eltérő eszközkészleteket használó és sike-
rességi feltételeket megfogalmazó, más és 
más együttműködési helyzeteket létrehozó 
művészeti projektetek értelmezhetőek és 
összehasonlíthatóak legyenek. Az egységes 
értelmezési keretül szolgáló modell révén 
választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy 
az együttműködésen alapuló művészeti tevé-
kenységek milyen alakváltozatai és tenden-
ciái figyelhetők meg ma. 
A modell kialakításához fontos empirikus 
bázist jelentett a 2015-ben meghirdetett, az 
Európai Unió Kreatív Európa Programja által 
támogatott Collaborative Arts Partnership 
Programme (CAPP) elnevezésű nemzetközi 
együttműködés, amelyben Magyarországot 
a Ludwig Múzeum képviselte.4 A Ludwig 
Múzeum 2017-ben pályázattal ösztönözte az 
ilyen kérdésekkel, problematikával foglal-
kozó projektek létrejöttét, valamint magára 
vállalta a létrejövő eredmények bemutatását 
is. A felhívásra beérkezett 56 pályázat közül 
hetet választott ki és ítélt támogatandónak a 
múzeum művészettörténészeiből álló bíráló 
bizottság.5 

Jelen tanulmány6 a Ludwig Múzeum CAPP-
pályázata keretében megvalósított 7 projekt 
elemzéséből kiindulva von le általánosítható 
eredményeket. Ennek során a következő 
módszertant alkalmazza. Két alkalommal 
készültek félig strukturált interjúk az egyes 
projektek vezetőivel, először 2017 tavaszán, 
közvetlenül a pályázat eredményhirdetése 
után, másodszor pedig 2017 végén, a munka 
lezárultával. Az egyenként másfél-kétórás 
terjedelmű interjúkat rögzítettük és leír-
tuk; ezek lettek a projektek értelmezésének 

4  A hároméves program célja – a művészek 
mobilitásának növelésén túl – olyan újfajta 
módszerek kialakítása, amelyek segítenek a 
művészet társadalmi szerepének újragondolásában, 
a társadalmi részvétel feltételeinek 
megteremtésében. A programban számos európai 
partner dolgozik együtt, így az Agora Collective 
(Németország), Create (projektvezető, Írország), 
Hablanerarte (Spanyolország), Heart of Glass St 
Helens (Egyesült Királyság), Kunsthalle Osnabrück 
(Németország), Live Art Development Agency 
(Egyesült Királyság), Ludwig Múzeum – Kortárs 
Művészeti Múzeum (Magyarország), M-cult 
(Finnország) és Tate Liverpool (Egyesült Királyság). 
Bővebb információ: http://www.cappnetwork.com/
about-capp/partners/  

5  Bővebb információ: https://www.ludwigmuseum.
hu/collaborative-arts-partnership-
programme-2017

6  A szöveg hosszabb, példákkal, elemzésekkel 
kiegészített változata megjelenik a Közös üg yeink 

- Eg yüttműködésen alapuló művészeti projektek című, 
a kiállításhoz (Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, 2018. január 30 - március 18.) 
készülő katalógusban. 

legfontosabb nyersanyagai. Ezentúl – lehetőség szerint – részt vettünk az 
egyes projektek fontosabb eseményein.7 A résztvevő megfigyelés során 
látottakat és tapasztaltakat terepnaplóba rögzítettük, s figyelembe vet-
tük az értelmezés során. Ugyancsak felhasználtuk a résztvevők által az 
egész projektfolyamatról készített feljegyzéseket, filmeket és fényképeket.  
Egy harmadik típusú forrásanyagot kínáltak a különböző tömegkommuni-
kációs médiumokban megjelent híradások, esetenként elemzések, interjúk, 
amelyek egy-egy projekt kapcsán napvilágot láttak. Ezek feldolgozása 
a tartalomelemzés módszerével történt. Egy negyedik, meglehetősen 
újszerű forrásfajtát kínált a Ludwig Múzeumban 2017. november 16-17-én 
rendezett workshop anyaga.8 
A tanulmány első részében – formális kritériumokat alkalmazva – meg-
határozzuk a társadalmi együttműködésen alapuló művészeti törekvések 
modelljének legfontosabb alkotóelemeit, a közöttük fennálló viszonyokat, 
illetőleg bemutatjuk a relevánsnak ítélt főbb vizsgálati szempontokat.  
A tanulmány második része összefoglalja a modell legfontosabb tanul-
ságait, s röviden bemutatja, milyen – önmaguk, illetőleg a társadalmi-
kulturális-művészeti kontextus által meghatározott – feltételrendszerek 
között működnek az együttműködésen alapuló képzőművészeti projektek. 

A modell három, egymással több szálon is összekapcsolódó alapelemből áll, 
ezek a következők: A) a társadalmi-művészeti elővilág, B) az experimentális 
tér, C) az újrakonstruált társadalmi-művészeti tér. Az együttműködésen 
alapuló művészeti folyamatok értelmezéséhez nem csupán a modell ezen 
alapelemeit vesszük figyelembe, hanem a közöttük fennálló kapcsolatokat 
is. A modell kiemelten foglalkozik a projektekben résztvevő művészek 
valóságértelmezésével, hiszen ez hozza létre az együttműködésen alapuló 
művészeti gyakorlatok „valóságát”. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 
ez a művészek által megvalósított valóság-konstrukció nem feltétlenül 
azonos a társadalmi tér többi résztvevőjének nézőpontjával. 

A) A társadalmi-művészeti elővilág
A modell első eleme az egyes projektek által különböző módokon azono-
sított, s a későbbi tevékenységeik középpontjába helyezett „társadalmi 
probléma”. A társadalmi probléma nem más, mint egy közösség vagy 
csoport horizontján túl is érvényes, azaz társadalmi relevanciával ren-
delkező, valamilyen ok miatt diszfunkcionálisnak észlelt jelenség vagy 
jelenségcsoport. Az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatok 
számára az első feladat e társadalmi probléma észlelése, elkülönítése és 
megnevezése, amely azért is kiemelt fontosságú, mert ez szolgál mindenféle 
későbbi projekt-tevékenység alapjául. 

A modell ezen elemét középpontba állítva az egyes projektek a következő 
szempontok szerint vizsgálhatók: 
• mennyire globális, illetve lokális problémáról van szó; mennyiben kap-
csolódik lokális kulturális-társadalmi folyamatokhoz; mennyiben nem-
zetközi trendekhez? 
• ki, milyen módszerekkel, milyen korábbi tapasztalatokra támaszkodva 

7  A kutatásban és az adatrögzítésben Szávai Petra PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem, 
Nyelv és kommunikáció Doktori Program) volt segítségemre. A modell létrehozásakor 
figyelembe vettem Németh Szilvia szociológus (T-Tudok Tudásmenedzsment és 
Oktatáskutató Központ ZRt.) kutatójának megjegyzéseit.

8  A workshop szintén a kollaboráció elvét alkalmazta, a művészek közösen járták körül az 
együttműködésen alapuló projektek legfontosabb alapkérdéseit, megvalósulásuk 
folyamatát, a lehetséges buktatókat, illetőleg vizsgálták e művészeti gyakorlatok 
kiterjeszthetőségének, nemzetközi összehasonlíthatóságának problémáit. Az interaktív, 
saját élményű foglalkozás során olyan közös „szövegek” jöttek létre, amelyek a rögzítést és 
legépelést követően (tartalom)elemzés révén értelmezhetők. 
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fedezte fel, azonosította, s nevezte meg az adott társadalmi problémát 
(maga a művész, a kutató, egy kurátor, az érintettek)? 
• a társadalmi probléma azonosításnak folyamata milyen módon hatá-
rozta meg az észlelés, a feldolgozás és a – feldolgozáshoz kapcsolódó – 
participációs eljárások alapszerkezetét? 

Az AB (tehát a társadalmi-művészeti elővilág és az experimentális tér) 
közötti átmeneti szakaszban zajló folyamatok a következő szempontok 
mentén vizsgálhatók: 
• hogyan, milyen lépeseken keresztül fogalmazódik át a társadalmi prob-
léma művészetileg is releváns kérdéssé, milyen módon válik egy művésze-
tileg-esztétikailag is megközelíthető, feldolgozható feladattá? 
• ki, milyen csoportok bevonásával, milyen lépéseken keresztül végzi a 
társadalmi probléma átfogalmazását (a művész, a szakértők, a kutatók, 
az érintettek)? 
 

B) Az experimentális tér 
A modell második eleme azt a teret jelöli, amelyet a művészek és a projekt 
résztvevői a korábban definiált társadalmi probléma megoldására közösen 
hoznak létre. Ezt az – általunk „experimentálisnak” nevezett – teret másfajta 
szabályrendszerek, törvényszerűségek jellemzik, mint amelyek a társadalmi 
térben érvényesek. Sajátos – általában intézményesen biztosított, ugyan-
akkor mégis korlátozott – autonómiával rendelkezik, ahol a „társadalmi 

világ” előírás- és normarendszerei csak átté-
teleken keresztül érvényesülnek. A társadalmi 
világban megszokottakhoz képest másfajta 
cselekvési előírások mentén tevékenykedő 
szereplők, másfajta logika mentén felépülő 
kommunikációs folyamatok, másfajta idő-
struktúra jellemzi ezt a világot. Az experimen-
tális tér kiemelt szerepet játszik a modellben, 
ez a terület áll az együttműködésen alapuló 
művészeti gyakorlatok középpontjában. 

A modell ezen elemét kiemelve az egyes 
projektek a következő szempontok mentén 
vizsgálhatók: 
• mennyire tekinthető autonómnak az expe-
rimentális tér, mennyiben korlátozottnak; 
milyen felületeken, formákon keresztül kap-
csolódik a társadalmi valósághoz? 
• miként jön létre? ki a létrehozója? ki a létre-
hozás kezdeményezője, kik az intézményes 
vagy privát támogatói, esetleges ellenzői, 
kritikusai? 
• kik a szereplői ennek a térnek, milyen hie-
rarchikus viszonyok állnak fenn az egyes 

szereplők, illetve csoportok között? hogyan változik ez a viszonyrendszer 
a projekt folyamata során, milyen dinamikák érvényesülnek közöttük? 
• milyen kommunikációs-kulturális folyamatok figyelhetők meg, illetőleg 
milyen együttműködési formák alakulnak ki az experimentális térben? 
milyen művészeti eszközöket, médiumokat használnak az experimentális 
térben az egyes szereplők, csoportok? 

A BC (tehát az experimentális tér és az újrakonstruált társadalmi-művészeti 
tér) közötti átmeneti szakaszában zajló folyamatok a következő szempontok 
mentén vizsgálhatók: 
• mikor és milyen módon (eseménnyel, értékeléssel stb.) zárul le az expe-
rimentális térben zajló tevékenység? miért ezt a módot választották  
a folyamat lezárására, elképzelhetők lettek-e volna más formák? 
• ki, milyen felhatalmazás alapján irányítja a lezárás felé vezető utat? kik 
vesznek részt ebben a folyamatban? 
• hogyan történik a projektek dokumentációja? milyen médiumokon 
keresztül, milyen művészeti formákat felhasználva, kinek a részvételé-
vel, bevonásával? 
• fontosnak tartják-e a résztvevők, hogy a projekt végeztével lezáruljon az 
experimentális térben zajló tevékenység is, vagy ellenkezőleg: a fenntartást, 
a továbbvitelt tekintik elsőrendű feladatnak? 
• ha nem zárul le a projekt, milyen elképzeléseik vannak a további működ-
tetéséről? felmerül-e egy fenntartható működési rendszer létrehozása  
a projekt tapasztalatait felhasználva? 

C) Az újrakonstruált társadalmi-művészeti tér 
A modell harmadik eleme visszakapcsol a folyamat kiindulópontjához. 
Középpontjában az a kérdés áll, hogy az experimentális térben kidolgozott 
és létrehozott eredmények milyen módon, lépcsőfokon és szereplőkön 
keresztül kerülnek vissza („implementálódnak”) a társadalmi valóságba.  
E tér működését ugyanazok a törvényszerűségek határozzák meg, amelyek 
a modell első elemének vizsgálatakor is megfigyelhetők voltak. A fő kérdés 
úgy hangzik, hogy mennyiben módosul ez a kiinduló állapot az experimen-
tális térben lezajlott folyamatok implementálása után. E tér fő strukturáló 
elve ezért a különbség, az eltérés, a módosulás. 
Egy további fontos szempont is megjelenik a modell ezen elemét vizs-
gálva. Az experimentális térben megfogalmazódott tapasztalatok, az ott 
megvalósult folyamatok ugyanis nemcsak a társadalmi térben okoznak 
változásokat, hanem hatással vannak a művész önértelmezésére, illetőleg 
a művészet világán belüli folyamatokra is. Ezek felismerése és rögzítése 
ugyancsak ebben a szakaszban történik. 

A modell ezen elemére fókuszálva az egyes projektek a következő szem-
pontok mentén vizsgálhatók: 
• a projektek különböző résztvevői (művészek, kutatók, kurátorok, érin-
tettek különböző csoportjai) mit tekintenek a tevékenységük konkrét 
végeredményének? miért pont ezt az összetevőt emelik ki? 
• a projektek résztvevői milyen esetben tartják a projektet sikeresnek? mikor 
tartották volna sikertelennek? milyen sikerességi feltételeket határoztak 
meg előzetesen, s ezek hogyan érvényesültek? 
• mennyire tekinthető a végeredmény pontszerű, egyszeri beavatkozásnak, 
mennyire folyamatszerűnek? 
• kik, milyen szereplők, milyen felhatalmazásokkal vesznek részt ezen 
eredmények disszeminációjában? 
• elindít-e a disszemináció bármilyen, lokálisan is érzékelhető folyamatot? 
ha igen, milyeneket? 

• a disszemináció által elindított folyamatok 
azonosak-e a projektben létrehozott folya-
matokkal, vagy eltérnek-e ezektől, esetleg 
folytatásaiknak, netán módosításaiknak, 
tekinthetőek-e? 
• ha az experimentális térben zajló folyamat 
nem zárul le, akkor a disszemináció által 
generált folyamatok mennyiben azonosak 
az experimentális térben továbbműködő 
folyamatokkal? 
• a projekt folyamata és a létrehozott végered-
mény milyen változásokat okozott a részt-
vevő művészek önértelmezésében, miképpen 
hatott művészeti gyakorlataikra? 

II. A modell értelmezése: a legfonto-
sabb keretfeltételek
A tanulmány második része megkíséreli 
összefoglalni az együttműködésen alapuló 
művészeti tevékenységek legfontosabb 
keretfeltételeit. Az összefoglaló visszautal 
az első részben felvázolt modell legfonto-
sabb alkotóelemeire, a közöttük fennálló 
kapcsolatokra. Három nagyobb dimenzió 
mentén vizsgálja az együttműködésen ala-
puló művészeti kezdeményezések felépítését, 
működésmódját, ezek a következők: az idő,  
a közel ség /t ávol sá g (lok á l is/g lobá l is) 
viszonyrendszere, illetőleg a projektek szer-
veződési elvei, hierarchia viszonyai. 

A TÁRSADALMI-MŰVÉSZETI ELŐVILÁG

A társadalmi együttműködésen alapuló, 
kollaboratív jellegű munkák szinte kivétel 
nélkül a mai társadalom alapvető probléma-
helyzeteire reflektálnak. Kiemelten foglal-
koznak a közoktatási rendszer anomáliáival, 
a vidéki társadalom problémáival, a gene-
rációk közötti tudásközvetítéssel, a külön-
böző marginális csoportok helyzetével, csak 
néhány lehetséges témát említve. Ugyanak-
kor más és más nézőpontokból közelítenek 
választott témájukhoz, s ezek a szemléletbeli 
eltérések jól mutatják azt a lehetőségteret, 
amelybe a kollaboratív művészeti gyakorla-
tok elhelyezhetik magukat. 
A z eg y ik lehetséges vég ponton azok a 
probléma-konceptualizációk állnak, amelyek 
különböző globális társadalmi-kulturális-
gazdasági folyamatok hátteréből értelme-
zik a magyarországi történéseket, míg a 
másik oldalon található helyzetfelmérések 
kimondottan lokális szituációkra reflektál-
nak. Természetesen ez a két megközelítés 
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(a mezőgazdaság radikális átalakulása, a közoktatási rendszer válsága stb.) 
magyarországi iskolákban, helyi gazdálkodóknál lokalizálódnak, válnak 
láthatóvá, s lesznek művészeti projektek kiindulási pontjaivá. Ugyanez 
érvényes megfordítva is: a különböző lokális színezetű történetek (egy-
kori iparterületek elnéptelenedése, korábbi tradíciók elfelejtése) olyan 
folyamatokat idéznek fel, amelyek túlmutatnak a konkrét ügyeken, s  
a későmodern társadalmakra általánosságban jellemző szociokulturális, 
mediális tendenciákat állítják középpontba. E kapcsolódási pontok elle-
nére a társadalmi probléma megközelítési módjában fennálló különbségek 
mégiscsak fontosak: meghatározzák, milyen pályákon mozog a művész 
valóságreprezentációja, milyen társadalmi szereplőket invitál a részvételi 
projektjébe, milyen együttműködési formákat tart elképzelhetőnek, ille-
tőleg hogyan gondolkodik a projekteredmények társadalmi implementá-
lásának lehetőségéről. 

Az együttműködésen alapuló művészet gyakorlatait, feltételrendszerét 
vizsgálva jól látható, hogy a folyamat mindegyik fázisában, de különösen 
a társadalmi-művészeti elővilágban alapvető szerepet játszik az idő. Az idő 
fontos erőforrásként jelenik meg, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a művész 

– a saját valóság-konstrukciója előtt – megismerhesse a feldolgozandó 
társadalmi probléma teljes kiterjedését, feltárja bonyolult összefüggés-
rendszerét. 

Az együttműködésen alapuló projektek előkészítését – a társadalmi problé-
materület kijelölése, a feladat megfogalmazása után – meghatározza, hogy 
a művész milyen helyismerettel, szakmai felkészültséggel rendelkezik.  
Ez a kapcsolat jól elemezhető a közelség/távolság dimenziója mentén.  
Teljesen ismeretlen-e számára az a lokális közeg, amelyben tevékenykedni 
fog, avagy korábban – intézményes keretek között vagy individuálisan – 
már kapcsolatba került vele, így rálát az ott érvényesülő folyamatokra.  
Ez a kiinduló állapot meghatározza azt is, hogy milyen mértékben és for-
mában van szüksége különböző intézményi támogatókra az experimen-
tális tér létrehozásakor: milyen módon (közvetetten, közvetlenül) képes 
megszólítani a jövőbeli együttműködés szereplőit. 

Ugyancsak időre – mégpedig általában meglehetősen sok időre – van 
szükség ahhoz, hogy a művésszel kapcsolatba kerülő egyének, csoportok, 
az együttműködés későbbi résztvevői körében kialakuljon egy bizalmi kap-
csolat, létrejöjjön valamilyen bizalmi tőke, amely a későbbi participációs 
folyamatok alapja lehet. A lokális beágyazottság ebből a szempontból is 
fontos, hiszen különböző stratégiákat igényel, ha az együttműködéshez 
szükséges bizalmi kapcsolatok már korábban létező alapokra épülnek, 
illetőleg, ha ezeket teljesen újonnan kell létrehozni. Jelentős különbség 
van abban is, hogy mekkora „időmennyiségre” van szükség a társada-
lom perifériáján élő emberek, marginális csoportok esetében, illetőleg a 
művésszel hasonló társadalmi közegben mozgó, azonos kulturális kódokat 
használó rétegek kapcsán. Ugyancsak fontos kérdés, hogy ezen kapcsolatok 
kialakításában milyen intézmények, mediátorfunkciókat ellátó szemé-
lyek segítik a művészt, részt vett-e a művész valamilyen előzetes szakmai 
felkészítésben, vagy ellenkezőleg: egyedül, külső segítségek nélkül „nőtt 
bele” a választott társadalmi közegbe. 

A megismerésre, a kapcsolatépítésre fordított idő, illetőleg a létrejött 
kommunikációs kapcsolatok sűrűsége és milyensége határozza meg  
a művész társadalmi távolságát az adott csoporthoz képest. Ennek eredmé-
nyeképpen a művész válhat a csoport tagjává, aki rendszeresen részt vesz 

közös akcióikban, osztozik a mindennapi 
életük meghatározott szituációiban, problé-
mamegoldásaiban, sőt, bizonyos esetekben 
irányíthatja is a közösséget. Ugyanakkor a 
művész és a kooperáló partnerek viszony-
rendszerében nem ez az egyetlen lehetőség, 
s nem is tekinthető az együttműködésen ala-
puló projektek zsinórmértékének. A művész 
dönthet úgy, hogy (sokszor a projekt „eszté-
tikai sikeressége” érdekében) fenntart egy 
biztos távolságot, s megmarad a választott 
csoport iránt rokonszenvvel viseltető külső 
szemlélőnek. Természetesen számos más 
alakváltozat is létezik e két pozíción túl. 

AZ EXPERIMENTÁLIS TÉR

Az experimentális tér kialakítása során is 
az idő és a közelség-távolság viszonyrend-
szere határozza meg együttesen a művész és 
a projekt többi szereplője közötti cselekvések 
lehetőségfeltételeit is. Éppúgy ettől függ a 
művész és a különböző résztvevő csoportok 
közötti kommunikációs viszonyok sűrűsége 
és intenzitása, mint ahogyan befolyásolja a 
létrejövő státuszhierarchiákat, a kialakuló 
konfliktusok feltételrendszerét és ezek fel-
oldásának lehetséges módjait. 

E sajátos művészeti „laboratórium” elkülö-
nülését a társadalom egyéb tereitől ponto-
san az idő-dimenzió teszi lehetővé, hiszen 
az itt kialakított feltételrendszerek – noha 
váltakozó hosszúságúak, mégis – korlátozott 
érvényességűek. Ezen túl az idő valamifajta 
sűrítő-eszközként működik, amely a sokkal 
tágabb időhorizontú történéseket egy meg-
határozott szekvenciába tömöríti, melynek 
eredményeképpen jobban láthatóvá, meg-
ragadhatóvá válnak. 

Ugyanakkor érdekes és minden esetben 
egyedileg vizsgálandó az experimentális 
térre jellemző időbeliség viszonya a társa-
dalmi térben uralkodó időhöz. A művészeti 
projektek egy meghatározott idő-pontban 
lépnek be a társadalmi térbe. Ennek meg-
felelően meg valósulhatnak eg y nag yon 
sűrű, történésekkel teli időszakban, vagy 
ellenkezőleg, egy meglehetősen „üres”, ese-
ménytelen szakaszban. Az időbeli struk-
túrák ezen különbözősége meghatározza, 
milyen feltételrendszerek közé kerül be a 
projekt, az együttműködő társadalmi cso-
portok mennyi időt, f igyelmet, energiát 
képesek fordítani az experimentális térben 

zajló tevékenységekre, s így – közvetve –  
a konfliktusok kialakulását, menedzselését 
is befolyásolja. 

Az időbeliség rendszerei magán az expe-
rimentális téren belül is külön böznek.  
A művész teljes idejét a projektnek szenteli, s 
ennek megfelelően egy teljesen más időme-
nedzsment mentén építi fel a cselekvéseket, 
alakítja az experimentális téren belüli tevé-
kenységét, mint az a társadalmi szereplő, aki 
számára ez a szituáció csupán egy (legyen 
bármennyire is kiemelkedő) teendő a többi 
tevékenység között.

A térbeliség hasonlóan fontos strukturáló 
elvként jelenik meg az experimentális tér-
ben. A projektek helyszíneként működő 
terek valamilyen módon mások, mint a 
mindennapi élet hagyományos helyszínei, 
kialakításukat, felszereltségüket tekintve 
elkülönülnek a környezetüktől. Nemcsak 
a fesztiválok, a rituális alkalmak speciális, 
egyedi történéseinek színtereinél figyelhető 
meg ez az átváltozás, az experimentális tér-
ben még a leghétköznapibb helyszínek is 
átalakulnak. 

Az experimentális térben meghozott dönté-
sek kihatással vannak a művészeti együtt-
működési folyamat egészére. Ezek közül is 
az egyik legfontosabb tényező az együttmű-
ködés médiumának, platformjának meg-
választása. A közös tevékenységnek helyet 
adó platformok, médiumok ugyanis sajá-
tos lehetőségeket – fogalmazhatunk úgy is, 
hogy „affordanciákat”9 – rejtenek magukba: 
bizonyos típusú cselekvéseket lehetővé tesz-
nek, mások elől pedig elzárják az utat. Így  

– egyebek mellett – meghatározzák azt, hogy 
a projekt eredménye inkább esemény- vagy 
folyamatszerű lesz, hogy az együttműködés 
résztvevői egy produktum, termék létreho-
zása törekednek, avagy esetleg másfajta 
végeredményben gondolkodnak. A válasz-
tott médium/platform azért is fontos, mert 
kijelöli az egész projekt sikerességének felté-
telét, magában foglalja azokat a kritériumo-
kat, amelyek teljesítése esetén a résztvevők 
elégedetten tekinthettek a közös munkára. 

A z experimentális térben kibontakozó 
kommunikációs dinamikák, hierarchi-
kus viszonyok fontos szerepet játszanak 

9  Erről lásd: Bearne, E., & Kress, G. (2001). Editorial. 
Reading, Literacy, and Language, 35(3), 89-93.

az együttműködési folyamatok során. Mivel ez a tér egy olyan valóság-
konstrukciós folyamat eredménye, amelyben a művész szempontjai érvé-
nyesülnek, ezért a struktúrák és a dinamikák is leginkább az ő pozíciója 
mentén vizsgálhatók. Jelentős különbségek állnak fenn abban a tekin-
tetben, miképpen tekint önmagára a művész. A projekt sikerességének 
legfontosabb zálogaként, elkötelezett szervezőként és irányítóként, aki 
meghatározza az experimentális tér alapszerkezetét, definiálja az együtt-
működés feltételeit, előre rögzíti a folyamat állomásait, s ezen terv alapján 
építi fel a konkrét teendőket? Vagy dokumentátorként, aki ugyan létrehozza 
az experimentális tér kitüntetett valóságát, meghívja bele az együttmű-
ködőket, de azután némileg hátralép, s nem irányítja, csupán szemléli és 
dokumentálja a történéseket? Vagy előfordulhat az is, hogy nem létezik 
egy előzetesen rögzített művész-szerep, hanem a projekt történéseinek 
dinamizmusa mentén változik, alakul az a pozíció, amelyet a művész az 
experimentális tér többi résztvevőjével kialakít. 

Hogyan jellemezhető az experimentális tér többi szereplőjével, így például a 
projektbe meghívott szakértőkkel (kurátorokkal stb.) kialakított kapcsolat? 
Ez a kérdés főleg a döntési kompetenciák miatt fontos, mivel egyáltalán 
nem mindegy, hogy az experimentális térben felmerülő problémák ese-
tében ki mondja ki a végső szót, ki kezeli a felmerülő érdekellentéteket. 
Ez a viszony, s egyáltalán a hierarchiák kialakítása sokban függ a művész 
felkészültségétől: mennyire van birtokában a projekt véghezviteléhez 
szükséges szakmai ismereteknek, mennyiben van ráutalva szakértői 
segítségre. De függ a viszonyrendszer másik szereplőjének (a szakértők, 
az együttműködés többi résztvevője) ön- és feladatmeghatározásától is. 
Hogyan látja a szakértő saját feladatát, illetőleg milyen eszközök állnak 
rendelkezésére saját – akár a művész valóságkonstrukciójától eltérő –  
felfogásának érvényesítéséhez? 

Az experimentális térben a résztvevők között zajló, különböző típusú 
közösségi együttműködések egy koordinátarendszer két tengelye mentén 
rendezhetők el, s hasonlíthatók össze.10 A különböző kollaboratív projektek 
esetében felvetődő egyik alapkérdés így hangzik: mi legyen az együttmű-
ködés során használatos közös nyelv? Az egyik lehetséges álláspontot az a 
művész személyesíti meg, aki ragaszkodik a saját professziójából származó, 
számára érvényes esztétikai elvekhez, ezeket érvényesíti a projekt egész 
folyamatában, s ezeknek megfelelően hozza létre az eredményeket. Azaz 
ebben az esetben az esztétika, a kortárs művészet fogalmi kerete az a nyelv, 
amelyen a művész szándékainak megfelelően az együttműködés résztvevői 
beszélnek. A másik lehetőség az, hogy a művész számot vet azzal, hogy e 
sajátos, társadalmi, közösségi területen nem érvényesíthetők maradék-
talanul az esztétikai, művészeti elvek, s megkísérel kialakítani egy olyan 
nyelvezet, amely számot vet más társadalmi csoportok elképzeléseivel, 
fogalomkészletével, mindennapi esztétikai elképzeléseivel. Ez viszont azzal 
a következménnyel járhat, hogy a művészeti alkotásoktól eltérő kulturális 
formák is megjelenhetnek a projekt végeredményei között. Természetesen 
ezek az álláspontok nem léteznek tiszta formában, ugyanakkor az esztéti-
kai/társadalmi szempontok konfliktusa sok projektben feltűnt.11

A koordinátarendszer másik tengelye az együttműködés formája mentén 
rendezi el a különböző projekteket: az egyik oldalon azok az aktivitások 
állnak, amelyeket a művész határozottan próbál a saját ellenőrzése alatt 

10  Erről lásd Németh Szilvia: Művészekkel a kreatív tanulásért. Innovatív pedagógia – művészek 
osztálytermi jelenléte által.  CAPP projekt - Záró (kutatási) beszámoló. Kézirat, 29-30. 

11  Erről lásd: Bishop, Claire: A szociális fordulat: a kollaboráció és elégedetlenei. exindex, 
2007, ld. http://exindex.hu/print.php?page=3&id=531 (utolsó letöltés: 2018. augusztus 21.) 
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ideje alatt – a partnerei részvételével – szeretne minél tökéletesebben 
megvalósítani. Léteznek ezzel teljesen ellentétes koncepciók is, amelyek 
az együttműködés során többet építenek a szituativitásra, s figyelembe 
veszik a projekt-folyamat során létrejövő helyzeteket, a többi szereplővel 
való interakciókat. Ezek a kezdeményezések együttműködés alatt nem 
egy előzetes cél közös megvalósítását értik, hanem megpróbálnak egy 
folyamatban gondolkodni, amely során a művész és a résztvevők közö-
sen fogalmaznak meg érvényes feladatdefiníciókat, keresnek hozzájuk 
megfelelő eszközöket, s kezdenek megvalósításukba. 

Az experimentális tér korlátozott időtartalma kijelöli azt a világos, előre 
definiált végső pontot, amikor valamilyen eredményt létre kell hozni. 
S ez az időbeli határpont felveti azt a kérdést, hogy a művész és a részt-
vevők elképzelése szerint mi tekinthető a projekt végeredményének. 
Sokan azon a – problémakonceptualizációból és valóságkonstrukcióból 
következő – állásponton vannak, hogy a projekt eseményei az experi-
mentális térben létrehozott, többnyire eseményszerű történésekben 
csúcsosodnak ki. Vannak olyan megközelítésmódok, amelyek elutasítják, 
hogy a kollaboratív művészeti gyakorlatok egyetlen végső eredménnyel 
rendelkeznének, s pontosan az olvasatok, interpretációk sokféleségére 
próbálják felhívni a figyelmet. A skála másik pontján pedig azok a pro-
jektek találhatók, amelyek nem egyetlen eseményben gondolkodnak, 
hanem társadalmilag is érvényes folyamatokat próbálnak elindítani 
és fenntartani. 

AZ ÚJRAKONSTRUÁLT TÁRSADALMI-MŰVÉSZETI TÉR

A kollaboráción alapuló művészeti tevékenységek eredményei különböző 
módokon hasznosulhatnak. Megint csak az időbeliség és közelség/távolság 
dimenzióját figyelembe véve különböztethetünk meg teljesen pontszerű, 
egyszeri beavatkozásokkal operáló projekteket, illetőleg hosszú távú folya-
matok elindítását célul kitűző kezdeményezéseket.

A projektek esetében a disszemináció vonatkozásában sajátos helyzetet 
teremt az a feltétel, ha a kollaboráció eredményeit egy kiállítás kere-
tei között kell bemutatni. Egy reprezentatív térben megvalósított, nagy 
nyilvánosságot kapott kiállítás tekinthető ugyanis a disszemináció első 
lépésének, s mint egy felület/médium, különleges helyzetet is teremt a 
projektek számára. Egyrészt azzal, hogy egy térbe összetereli, s egymás 
mellett bemutatja a megvalósult együttműködéseket. Így ezek össze-
hasonlíthatóvá válnak, láthatóak lesznek a közös pontok éppúgy, mint  
a megközelítésbeli különbségek. Megjelentek különböző tematikai sűrű-
södési pontok, amelyek térbeliesülésével létrejön egy sajátos térkép a 
mai társadalom néhány alapvető problématerületéről; többek között 
az oktatást, a vidéki társadalmat, a marginális csoportokat érintő kér-
désfelvetésekről. Ugyanígy megtapasztalhatókká váltak e problémák 
megragadásának eltérő módjai és a feloldásukra alkalmazott eszközök 
és módszerek különbségei is. 

A részvételen alapuló művészeti projektek megjelenítése egy kiállítás 
alkalmával sajátosan visszahat magára a múzeumi térre is. Egyrészt azáltal, 
hogy az ilyen típusú kiállítás címzettje nem csupán a kortárs művészet 
iránt fogékony nagyközönség, hanem különböző közösségeket, szakmai 
csoportokat is megszólít, akik a projektekben megfogalmazott problé-
mákban, megoldási kísérletekben saját kérdéseikkel szembesülhetnek, jó 

gyakorlatokat láthatnak, amelyeket később 
maguk is fel tudnak használni. Ezáltal olyan 
társadalmi csoportok is megjelennek a láto-
gatók között, akiket az intézmény koráb-
ban hiába próbált meg elérni. Másrészt a 
helyzet visszahat magára a múzeumra is: 
egy újfajta, saját társadalmi környezetével 
intenzív kommunikációt folytató, a közve-
títés új útjait kereső intézményként jelenít-
heti meg önmagát, amelyben egymást érik 
a különböző kerekasztal-beszélgetések, 
speciális vezetések, formabontó kritikai 
rendezvények. 

A disszemináció további szakaszai már 
általában kevésbé tudatosan tervezettek. 
Fontos szempontot jelent a disszemináció 
lépéseinek meghatározásában, hogy azon 
projekteknél, amelyek irányításában szak-
értők vesznek részt, nag yobb valószínű-
séggel törekednek az elért eredmények 
szisz temat i k u s va l idá lá sá ra , i l letőleg 
továbbvitelére. A művészek által jegyzett 
kezdeményezések kapcsán tudatos, rend-
szerszint ű tová bbgondolásról kevésbé 
beszélhetünk (legfeljebb alkalmankénti 
kísérletekről). Ugyanakkor a disszemináció 
fontos területét jelenti a projektek során 
felhalmozott tapasztalatok beépítése a 
saját művészeti tevékenységbe. A művészek 
többsége számára a közösségi, kollaboratív 
művészeti tevékenység nem csupán eg y 
újfajta, ez idáig ismeretlen terület, amely-
nek fel fedezé se i zga l ma s vá l la l kozá s, 
hanem fontos tanulási folyamatok kiin-
dulópontjává is válhat. Olyan módszertani, 
tartalmi kérdésekkel is szembesülnek e 
projektek kapcsán, amelyek sok esetben a 
saját művészeti feltevéseik újragondolásá-
hoz is ösztönzést adtak. 

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen módszertani tanulmány a konkrét, 
kollaboratív, társadalmi együttműködésen 
alapuló projektek vizsgálatán keresztül egy 
olyan gondolati keret kidolgozására töreke-
dett, amely képes modellként szolgálni az 
ilyen kezdeményezések leírásához és értel-
mezéséhez. A szöveg első része formális 
szinten mutatta be a modell legfontosabb 
alkotóelemeit, a közöttük fennálló kapcso-
latrendszereket. A második rész a modell 
által felkínált tanulságokat próbálta meg 
összefoglalni, a tér, az idő és a hierarchikus 
viszonyok dimenziói mentén. 

L Á Z Á R  E S Z T E R

A Balkon korábbi számában1 Thierry de Duve belga művészettörténész 
írásai kapcsán három művészetoktatási modellt (akadémiai, Bauhaus, 
attitűd), s ezeken belül is különösen az 1990-es évektől elterjedt attitűd-
modell intézményi körülményeit és lehetőségeit, esetleges ellentmondásait 
vizsgáltam. A modellek ki- és átalakulásának történetét a művészetoktatás 
kronológiájaként is értelmezhetjük, ahol a követendő mintát a mű létre-
hozásának kritériumai alapján kialakított intézményi feltételek hatá-
rozzák meg. A paradigmaváltások összhangban voltak az adott időszak 
művészszerep elvárásaival, és ezzel összefüggésben a művészetoktatás 
küldetéstudatával. Az attitűd modell jellegzetességeit és kialakulásának 
kezdetét illetően egyébként maga de Duve is bizonytalan, példáit pedig 
kizárólag a nyugat európai intézményi környezetből veszi.2

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy a fenti modelleket a közép-
kelet-európai régió művészetoktatásának viszonylatai között értelmez-
zem, s így az esetleges hasonlóságokon, egyezéseken túl arra is keresem 
a válaszokat, hogy mennyiben és miért térnek el ezek a lehetséges irányok 
de Duve mintázataitól. 
A modellek adaptálása a közép-kelet-európai állami képzésre több szem-
pontból is nehézségekbe ütközik: egyrészt azért, mert már a nyugat-európai 
vonatkozásokat illetően is általános tendenciákat mutat be a szerző, nem 
különösebben hangsúlyozva az eltérő kulturális hagyományokra épülő 
oktatási szisztémákat. Másrészt pedig azért, mert de Duve szövegében a 
60-as években elkezdődött, majd alapvetően a 90-es években beért attitűd-
váltás, nálunk inkább egyedi (személyi és intézményi) esetekhez köthető, 
ezért nem tekinthető modellértékűnek. Ennek kézenfekvő oka, hogy 
itt egy teljesen eltérő geopolitikai és ideológiai keretrendszer határozta 
meg a hivatalos akadémiai működést. A közép-kelet-európai régióban 
a második világháborút követően, még ha az oktatás szintén a német, 
illetve francia akadémiai gyökerekre támaszkodott is, teljesen más irányt 

1  Lázár Eszter: A művészetoktatás lehetséges modelljei Thierry de Duve szövegei és azok 
utóélete – 1. rész. (A Bauhaus-modell vége. Elemzés / When Form Has Become Attitude), 
Balkon 2018/2., 24-30.  

2  Thierry de Duve: When Form has become Attitude-and Beyond, in Nicholas de Ville and 
Stephen Foster, eds.: The Artist and the Academy. John Hansard Gallery, University of 
Southampton, England, 1994, 23-40. 

vett, a klasszikus (de Duve-i értelemben vett) 
akadémiai-modell különös mutációit ered-
ményezve. A Bauhaus-modell elterjedése 
nagyban függött attól is, hogy a művészeti 
egyetemeken voltak-e erre fogadóképes 
tanszékek. A képzőművészeti és az ipar-
művészeti (alkalmazott művészeti) oktatás 
hagyományosan többnyire ugyanabban 
az intézményben zajlott (a helyzet ebben a 
tekintetben nem változott sokat napjainkra 
sem), és a bauhausi elvekre építő, műtermi 
keretek között megvalósuló forma- és anyag-
kísérleteket lazább kontroll alatt végezhet-
ték, mert a hivatalos művészetpolitika nem 
látott akkora veszélyt ezekben a művészeti 
gyakorlatokban.
A pozsonyi Képző- és Iparművészeti Aka-
démián3 az 1960-as években vonták össze 
az autonóm és az alkalmazott művészeti 
területeket. Az Építészeti Tanszék megha-
tározó vezetője volt az a Dušan Kuzma épí-
tész (1927-2008), akinek a neve leginkább 
az 1969-ben épült Szlovák Nemzeti Felkelés 
Emlékműve (Múzeuma)4 társalkotójaként 
ismert (a később rektorrá kinevezett szob-
rász Jozef Jankovič (1937–2017) mellett).  
A Kuzma-féle építészeti részleg eg yike 
volt azoknak a művészetoktatási intézmé-
nyekben a rendszer váltás előtt működő 

„alternatív szigeteknek ”, ahol az oktatás 
a hivatalos doktrínától eltérő kísérletező 

3  Vysoká škola výtvarných umení (VSVÚ), ld. http://
www.vsvu.sk/en/

4  http://www.muzeumsnp.sk/

Thierry de Duve „közép-kelet- 
európai” művészetoktatási modelljei  
– 2. rész


