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Szakkollégium a művészeti tehetségfejlesztés pártfogásáért
Széchenyi István Egyetem Művészeti Szakkollégium

Beszámoló a Széchenyi István Egyetem Művészeti Szakkollégium
2018/2019-es programjairól

1. Program tárgya: „Metamorfózisok” című szakszeminárium a vizuális
kommunikáció területén
Időpontja: 2019.01.07.-2019.01.11.
Helye: SZE AK Győr, Liszt u. 42. 211. terem
Résztvevő oktatók neve: Balogh István művésztanár, Dr. Szunyogh László egyetemi docens
Program eredménye/legfontosabb tapasztalatok:
A kurzus szervezői a szakszeminárium alkotótevékenységének középpontjába a társasjátékot
állították, mint kommunikációs eszközt. A csoportokba szervezett hallgatóknak az volt a
feladata, hogy készítsék el egy általuk kitalált társasjáték kellékeit. Elsősorban azt a mezőt,
akadálypályát, amelyen a játékosok haladhatnak, valamint, azokat a figurákat, akiket a
játékosok mozgatnak, illetve a játékosokat személyesítik meg. Továbbá el kellett készíteniük
a játékot tartalmazó doboz elképzelt fedelének látványtervét, amely vizuálisan, a rajta lévő
szimbólumok segítségével tömören jellemzi a társasjátékot. Továbbá kiegészítették az
előzőeket egy dobókockával, és három kártyalappal, amelyek a játék kellékei és a játékosok
előrehaladását elősegítik, vagy hátráltatják. Tervezési feladataik része volt egy logó
kialakítása, ami megjelent a fenti felületeken. A tervezési és megvalósítási feladatok során a
hallgatók tevékenykedtek síkban és térbeli alakzatokat is létrehoztak, változatos anyagokat és
eszközöket használtak, megteremtve ezzel egyfajta komplexitást az adott témában.
A hallgatók által létrehozott alkotások azt bizonyítják, hogy a társasjáték kiváló eszköz arra,
hogy a személyek között lévő konfliktusokat a szimbólumok nyelvén egy átalakuláson,
metamorfózison vigye keresztül, aminek eredményeképpen a személyközi feszültségek,
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konfliktusok játékos formában tudnak oldódni és helyükre kerülni. Mindezt úgy, hogy ehhez a
vizualitás komplex nyelvét használják.
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2. Program tárgya: Európai kiállítások a szociális érzékenység jegyében című
foglalkozás, bécsi kiállítástúra az Albertina Múzeumban
Időpontja: 2019. tavaszi félév, április 6.
Helye: Bécs, Albertina Múzeum
Szervező: dr. Horváth Nóra
Meglátogatott kiállítások:
I.

Monet-től Picassóig - A Batliner-gyűjtemény (Monet bis Picasso. Die Sammlung
Batliner)

II.

A grafika mesterművei

III.

DÍSZES PALOTA EURÓPA SZÍVÉBEN

IV.

Rubens to Makart, Liechtenstein. The Princely Collections

A Bécs történelmi szívében található ALBERTINA összekapcsolja a birodalmi hangulatot a
színvonalas művészettel. Az épület a Habsburgok egykori pompás lakópalotájaként és
nemzetközi rangú művészeti múzeumként vonzza a világ minden részéből érkező
városlátogatókat és a kultúra iránt érdeklődőket.
A múzeum, amely 2003-ban Hans Hollein által kialakított „lebegő tetőjével” építészetileg is
új irányt jelöl ki, a XV. századtól egészen a jelenkorig tartó időszakból származó kiemelkedő
műalkotásokkal sokoldalú kiállítási programot kínál.
Az ALBERTINA Monet-től Picassóig - A Batliner-gyűjtemény (Monet bis Picasso. Die
Sammlung Batliner) című látványos gyűjteményében, amelynek legjava a nemzetközi modern
klasszikusok egyik legjelentősebb európai gyűjteménye, folyamatosan egy Bécsben és
Ausztriában is egyedülálló áttekintést nyújt mintegy 150 év művészettörténetének
legizgalmasabb fejezeteiről: a francia impresszionizmustól a legújabb jelenkorig.
Az egy millió művet számláló Grafikai gyűjtemény, amelynek a nemzetközi művészeti
állománya 1400-tól a legújabb jelenkorig terjedően Dürer, Michelangelo, Rembrandt, Schiele
és Klimt számos mesterművét foglalja magában, a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb
grafikai gyűjteménye.
A 20 teljes körűen restaurált, értékes eredeti bútorokkal berendezett díszterem az egyik
legszebb európai klasszicista palotában ünnepi módon idézi fel a Habsburg-kori lakás- és
reprezentációs kultúrát.
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3. Fotóművészeti szakszeminárium (terepfotózás, elméleti kurzus, képelemzés, az
elkészült munkák értékelése és kiállítása a SZE Apáczai Karán)
Időpont: 2019. április 1-től június 12-ig
A kurzus szervezője: Lampert Bálint
Előkészítés, megvalósítás: dr. Horváth Nóra, Fehér Ágota, Lampert Bálint
Külső oktató: Szabó Béla fotóművész
Tematika: Az épített környezet és a természet kapcsolatának megjelenítése; 1. A tájés a közel fotózás elmélete és gyakorlata; 2. Fotóértékelés: A fotós sétán készült képek
értékelése a résztvevő hallgatókkal közösen; 3. A fényképezés utómunkálatai:
Photoshop gyakorlatok; Terepgyakorlat: Fotós séta erdőben, vízparton: témák
keresése, fotózási gyakorlatok;
Az ember által épített környezetben megjelenő természet felfedezése; figyelemfelhívás arra,
hogy az épített környezetben is fontos a természet, élővilág megjelenése; új fotótechnikák
elsajátítása; kreatív műhelymunka, önálló fotóművészeti alkotás létrehozása;
Ehhez kapcsolódóan:
4. a

szakkollégium

tagságán

kívüli

célcsoportot

célzó,

a

társadalmi

felelősségvállalást elősegítő projekt (önkéntes program, valamilyen közéleti
szerepvállalás): a karon kialakított Baba-mama pihenőszoba díszítése a hallgatók
munkáival, amit karunk kisgyermekes szülők és mozgássérült hallgatók számára
hozott létre.
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5. Program tárgya: Frenák Pál Workshop – interaktív,
táncművészek által vezetett mozgáskoordinációs foglalkozás

mozgás

alapú,

Időpontja: 2019.05.20.
Helye: SZE AK Győr, Liszt F. u. 42., tornaterem (AK01_061)
Szervező: dr. Horváth Nóra
Foglalkozást előkészítők, lebonyolítók: Frenák Pál, Móricz Fruzsina művészeti
menedzser, Várnagy Kristóf táncművész, Lőrincz Emma táncművész

Frenák Pál táncművész, koreográfus

Frenák Pál korunk egyik legizgalmasabb tánckoreográfusa, aki nemzetközi társulatával
Magyarországon dolgozik. Anyanyelve a jelnyelv, amit siket-néma édesanyjától tanult meg.
A verbális kommunikáció háttérbe szorítása, a testi kommunikáció és a korporealitás
jelentősége már kisgyermekkorától kezdve fogékonyabbá tette a nonverbális jelek
értelmezésére. Frenáknál e speciális körülmény hatására a szomatikus érzékelés egy egészen
különleges szintre fejlődött, mely idővel táncművészetében teljesedett ki. Hét évet töltött
árvaházban, ahol a kirekesztettség kegyetlen valósága elől, táncjellegű durva testkísérletei
jelentették az egyetlen menekvést. Vizuális kultúrájának fejlődését is a testiség határozta meg.
Mindezek a körülmények és tapasztalatok alapozták meg azt a kifinomult érzékenységet,
mely munkásságát alapjaiban meghatározza. Frenák az alkotótevékenység mellett jelentős
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terápiás tevékenységet is folytatott Franciaországban – siket-néma emberekkel dolgozott
Lille-ben, valamint rehabilitációs munkát végzett az Amiens-i egyetemi kórházban.
Frenák esztétikai létezését a test általi önkifejezés és a testkísérleteken keresztüli
testtapasztalatok határozzák meg. Számos mesterrel találkozott karrierje során, saját bevallása
szerint kiemelkedő inspirációt jelentett számára Kazuo Ohno szavak nélküli „tanításának”
egyszerű bölcsessége. Frenák esetében a szomatikusan érzékelt élet realitás: művei alapvető
filozófiai kérdésekkel telítettek, ösztönös kidolgozója és művelője a szomatikus énfeltárás
művészetének. Koreográfiái egy ösztönös alkotófolyamat fantasztikus eredményei, melyek az
eltérő inspirációk ellenére magukon hordozzák az alkotóművész egyedi stílusát. Frenák aktív
művészi tevékenysége egyértelműen a jelelés által determinált világból, valamint Gilles
Deleuze filozófiájából merít.
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A program a társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását
segítő foglalkozások keretében valósult meg. A workshop elsődleges célja volt betekintést
adni a frenáki mozgásnyelvbe: az organikus mozgáskultúrába, mely vertikális és horizontális
mozgásformákkal kombinálódik.

Célkitűzés volt, hogy a résztvevők felfedezzék a bennük rejlő kreativitást, saját maguk
legmegfelelőbb kifejeződését a mozgás eszközeivel. 2019-ben a workshop munkájába a
Frenák Pál Társulat két táncművésze, Várnagy Kristóf és Lőrincz Emma is bekapcsolódtak, a
hallgatók a Várnagy Kristóf által bemutatott mozdulatsorok utánzásából kiindulva a workshop
végére önálló, kreatív produkciókat tudtak bemutatni.
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A Társulat tagjai segítséget kívántak nyújtani a résztvevők számára saját, egyéni útjuk
megtalálásában, lebontva a felesleges és túlzó mozdulatokat úgy, hogy a végén a
mozdulatanyag a valós tartalmakat tükrözze, mivel az ösztönös gesztusoknak összhangban
kell lenniük az utóbbiakkal. A közös munka eredménye egy magasabb fokú öntudat,
öntudatosság, a racionalitás megkerülésével.
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A workshop célja személyes tapasztalatokon keresztül átadni a mozgásban rejlő
pedagógiai erőt, az önmegismerés, az öntudatosság fontosságát az öndefiníció, és a másokkal
való kommunikáció eszközeként. A foglalkozáson bemutatott egyedi, karakteres mozgásnyelv
és esztétika alkalmas arra, hogy művészeti produkciókban vagy terápiás gyakorlatokban
alkalmazva, szakmai és civil kontextusban dialógusokat generálva, a nonverbális, absztrakt
műfajoktól idegenkedő közönségréteget is megszólítsa, értő, nyitott közösségeket hozzon
létre, melyek a társadalmi problémákra, az új művészeti formákra kíváncsian, elfogadással,
ugyanakkor építő reflexióval képesek reagálni.
Nyerges Csaba cikke a workshopról: Frenák-workshop a győri egyetemen: "Először
érkezzetek meg, és adjatok magatoknak időt"
Megjelenések:
1. A Frenák Pál Társulat honlapján
https://www.frenak.hu/post/frenak-workshop-a-gyori-egyetemen-eloszor-erkezzetekmeg-es-adjatok-magatoknak-idot
2. Kisalföld napilap
https://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/frenakworkshop_a_gyori_egyetemen_eloszor_erkezzetek_meg_es_adjatok_magatoknak_idot__fotok/2598578/
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3. Széchenyi István Egyetem honlapja
https://uni.sze.hu/-eloszor-erkezzetek-meg-es-adjatok-magatoknak-idot-frenak-workshop-azegyetemen
4. hírstart.hu
https://www.hirstart.hu/hk/20190528_frenak-workshop_a_gyori_egyetemen
5. A Kisalföld facebook-oldala
https://www.facebook.com/kisalfold.hu/posts/2299840870054262
6. GyőrPlusz Online
http://gyorplusz.hu/cikk/frenak_workshop_a_gyori_egyetemen.html

6. Program tárgya: Kiállításlátogatás a Magyarok Párizsban – Válogatás a
Rechnitzer Gyűjteményből c. kiállításon
Időpontja: 2019. június 11.
Helye: Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Szervezők, lebonyolítók: dr. Szunyogh László, Balogh István
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A beszámolót összeállította: dr. Horváth Nóra, szakkollégiumi koordinátor
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