
1.1 TÉMAVÁLASZTÁSOM INDOKLÁSA

Témám az audiovizualitás egy művészeti vetületére vonatkozik, a visual performance artist-ra.  

A konkrét műfaji kialakulása és tömegesebb elterjedése az ezredfordulóhoz köthető,  

Magyarországon való kialakulása is szintén, vagyis lényegében a '90-es évektől vette kezdetét. 

Ezen műfajjal 2000-ben kezdtem el foglalkozni, azóta is folyamatosan mind gyakorlatban,  

mind elméleti kutatás szintjén művelem. Gyermekkoromban zongoráztam, melyet azóta  

gyakorlok és nagy hatással volt rám, mind „belső beszédben”, mind a képi gondolkodásban.  

Megfigyeltem, hogy az egységre való törekvés majdhogynem alapelem szinten értelmezendő,  

jelen esetben a kép és a hang megközelítőleges összhangba, egységbe rendezése, a zene, a  

hangok, a ritmusok, az ütemek és a hangzások képekben való megjelenítése egyre inkább kerül 

az alkotói figyelem egyik központi rendszerébe. A technikai eszközök fejlődése, mind 

művészeti-alkotói, mind tömegcikk-kereskedelmi értelemben elárasztja az emberi lét 

hétköznapjait. Az audiovizualitás felbukkan a filmekben, melynek vetítésére vagy a mozik  

terei, vagy a televíziókészülékek, vagy a számítógép szolgáltatnak, de még inkább fellelhető a 

videoklipekben, melyet szinte alig akad tizenéves tinédzser, aki ne látott volna, vagy ne nézne 

folyamatosan. A visual performance artist munkája  lényegében „videoklip-hibrid” létrehozását  

célzó improvizatív tevékenység. Ebben az esetben a „videoklip-hibrid”, mint műfaji 

meghatározás átlényegül, időintervallumát tekintve bővülhet, vagyis az általában véve három-

öt perces klip hossza lehet akár több órányi performatív előadási művelet és a tartalom nem 

feltétlen követeli meg a videoklip strukturáltságát, például a narrativitás jelenlétét. Olyan  

szabad önkifejezésre ad módot, melyben magától a vizuális anyagok készítésétől kezdve a 

zenei értelmezésen keresztül az improvizatív jellegű előadásig tart a tevékenység. Ez módot ad  

arra, hogy egy adott témát több szempontból vizsgáljunk, mind képi, mind a zenével való  

összhang irányából, valamint magát az improvizációt, mint felszabadult alkotási folyamatot.

1.2 MÓDSZEREIM A TÉMA FELDOLGOZÁSÁRA

A téma feldolgozásában nagy segítségemre voltak a személyes tapasztalatok, ezeket 

megpróbáltam rendszerbe foglalni. A személyes tapasztalati témák gyakorlati vetületeit  

taglalva, hozzájuk kapcsolódó elméleti forrásanyagokat gyűjtöttem és olvastam. 

2008-ban lehetőségem volt részt venni egy workshopon, melyre Zádor Tamás, a Kiégő Izzók 
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csapat egy tagja hívott meg. A workshopot a Roots'n'routes nemzetközi program keretein belül 

rendezték. Három alkalom volt a felkészítésre és a cél egy koncertvetítés képi anyagainak az  

előkészítése és helyszínen való előadása volt. 

2009-ben a tanítási gyakorlatomat a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

végeztem, ahol a fotó-videó óra keretein belül lehetőségem nyílt animáció készítés tanítására.  

Ez a tapasztalat sok mindent változtatott a műfaj tanításának metódusában, a tanulók számomra 

meglepően gyorsan tanulták és alkalmazták az animációkészítést és a tanegység végére több 

absztrakt loop-szerű animáció született. 

1.3 A TÉMA SZAKIRODALMI JEGYZÉKE

A témának diplomadolgozatok formájában van magyar szakirodalma, azon kívül nincs.  

Forrásaim alapját idegen nyelvű könyvek és a témán belüli részlettémákban talált szakirodalmi 

könyvek adták. A résztémák szakirodalma egyrészt a szinesztézia és a látás-hallás közötti  

művészeti, esztétikai és pszichológiai tanulmányok, másrészt egyéb műfajok történeti leírásai. 

1.4 CÉLOM AZ OKTATÁSBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉRE VONATKOZTATVA

Az új technikák megismerése és alkalmazása, mint számítógépes szoftverek, ezen belül 

videovágó- és animációkészítő programok és audiovizuális programok használata. 

A több nézőpontból, több oldalról való témamegközelítés fontossága, vagyis a különböző 

műfajok közötti kapcsolat létrejöttének szerepe, jelen esetben képi és hangi megközelítésből. 

Az improvizációs készségek fejlesztése a digitális mozgóképalkotás útján. Az improvizációs  

készségek jelen esetben a zenére történő képalkotás, tehát maguk a „hangképek” előhozása és 

alkalmazása. A diákok megtanulnak számítógépes animációt készíteni és ezt felhasználni  

improvizatív úton. Továbbá létrejönnek animációs kisfilmek, mellyel pályázatokra, 

versenyekre lehet jelentkezni. 

A mai világban, amikor új szoftverek bukkannak fel nap mint nap, nagyon fontos 

gondolkodásban is a világgal lépést tartani. Az interneten keresztül rengeteg szoftver képes  

ugyanarra a feladatra, tehát fontos megtanítani a szoftverek közötti átjárhatóságot, az interneten 

lévő tutorialok, vagyis segéd-oktatóanyagok keresését és használatát.
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2.1 AZ AUDIOVIZUALITÁS MŰVÉSZETI VONATKOZÁSAIRÓL ÁLTALÁBAN

Az audiovizualitás (továbbiakban AV) az auditív, mint hang és vizuális, mint kép szavak  

összességének rendszerére utal. Az AV többféle szempontból közelíthető meg. Egyrészt a 

hangra épülő kép, másrészt a képre épülő hang. Ezeknek számos vetületét különböztetjük meg 

a színházművészettől elkezdve a performansz, az installáció, az un live-act-en keresztül egyéb 

más művészeti műfajjal való együttműködéséig. 

Az AV, mint tömegkultúra és mint ennek technikai vetülete átjárja hétköznapjainkat, egész  

civilizált, városi életünk velejárója. Kezdve a filmszínházak, a televíziókészülék 

megjelenésétől a video- és dvd lejátszók felbukkanásán keresztül a számítógépig. Mára már  

több tucatnyi szoftver jelent meg, mind az audiovizualitást kutatva. Ezeken a software 

rendszereken kívül hardware eszközökkel is kísérleteznek. A cél a lehető leginkább 

„visszaadni” képekben a zenei ritmusokat, hatásokat, effekteket, magát a zene okozta érzeteket.  

Dolgozatom első részében ennek érintőleges történeti áttekintését vázolom fel, a XX. századot 

bővebben taglalva, majd a mai kor, tehát az ezredfordulót közvetlen megelőző és közvetlen 

utána lévő időszakot fejtem ki. 

Az audiovizualitást mind képi, mind zenei szempontból is megközelíthetjük. Kép 

szempontjából a zenét adottnak vesszük, és maga a kép a zene ihlette kifejeződések rendszere.  

Zene szempontjából a kép az adott (például a némafilmek, melyek alatt egy zongorista játszotta  

a zenét), és ezt próbálja a zene követni. Egy fontos vetülete az audiovizualitásnak, mikor a  

kettő együtt, közös úton válik egy alkotássá, mint például számos live-act esetében.
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2.2 VISUAL PERFORMANCE ARTIST, MINT MŰFAJ KIALAKULÁSÁNAK 

ELŐZMÉNYEI 

(Az AV teljes történeti áttekintésére nem teszek kísérletet, mivel bármely kultúrában fellelhető, 

kialakulásának eredetét szövevényes, szerteágazó szempontok alapján rengeteg pontból 

kiindulva lehetne vizsgálni. Ezért egy-egy példát kiemelve vázlatos összefoglalást adok).

2.2.1 ELŐZMÉNYEK A XX. SZÁZADIG

Előzményeit egészen az alkotás legkezdetlegesebb formai megjelenéséig vissza lehet vezetni, 

gondolok itt az ősi rituális szertartásokra, melyeken zenével, tánccal és különböző képi formai  

megjelenésekkel, mint tűzgyújtás, különféle jelek rajzolása a földre, apró kövekből kirakott 

motívumok, arcfestés szerves részeit alkották a rituáléknak. Kezdetben körtáncok, utána sor- és 

front formaképzés, mely a külvilág felé nyitottabb hozzáállást tanúsította a körtáncokhoz 

képest. Az Egyiptomiaknál megjelenő tükörtánc, melyben különböző testtartásokat párban,  

egymásnak tükörképévé válva lejtettek1, a megkülönböztethető kéz-és testtartásoknak pedig 

konkrét jelentésük volt; például a párhuzamosan feltartott kéz a gyászt jelképezte. A többféle 

önkifejezés együttes rendszere adta ki az egészet, melyben mind a kép, a képi kinyilatkoztatási 

formák, mind a hang, a hanggal való szerves együtt táncolás szimbiózisa jelent meg. Indiában a 

táncot szintén kitalált jelentések övezték. Zenei megközelítésből az énekek ritmusait  

memorizálták, a rafinált ritmusokat szótagokra bontották, mindennek képi hozzátartozója volt a  

kéztartás, melyben előírták, hogy a kilenc lelki tulajdonságot hogyan tudják kifejezni.

Ezen példák alapján joggal mondhatjuk, hogy az AV az összművészetnek egy szeletét alkotja,  

mely önállóan és a többi művészeti ággal egyetemben is egészet tud adni. Az összművészet  

egyik elkötelezett híve Richard Wagner német zeneszerző, a „Der Ring des Nibelungen” című 

zenedrámai ciklusával az un Gesamtkunstwerk, vagyis összművészet szempontjából alkotott. 

Claude Debussy zenedarabjai, zongoraművei címadásában fellelhető képre utaló elképzelések,  

mint „Az elsüllyedt katedrális” prelűdjében abszolút a tenger morajlását, a harangok kongását  

visszaadó interpretáció, vagy a „Holdfény” című darab, melyben szintén a vízen megcsillanó 

hold fénye, a hullámok mozgásának visszacsillanása képi folyományait a hallgató teljes 

mértékben maga elé tudja képzelni. Saját tapasztalataim szerint a zongorajáték közben ha a kép  

a lelki szemek elé tárul, az megkönnyíti az „átélhetőség” folyamatát. 

Ennél egy fokkal konkrétabb képzőművészeti együttműködésre utaló címadás Mogyeszt 

Petrovics Muszorgszkij, „Egy kiállítás képei” című zongoraműveiben található. Ihletése egy 
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barátja, Viktor Hartmann festő posztumusz kiállítása volt. Itt is hasonlóképp, mint Debussynél, 

a „Csibék tánca”2, vagy az „Ökrös-szekér” megjelennek a hallgató előtt. 

2.2.2 ELŐZMÉNYEK A XX. SZÁZADBAN

2.2.2.1 A MŰFAJ KIALAKULÁSA A VIDEOMŰVÉSZET SZEMPONTJÁBÓL

Az AV XX. századi gyökereit a XIX. században kezdeném, magánál a film megjelenésénél. 

Azért érdekes momentum, mivel a két műfaj – a kép és a zene – idő és térbeli linearitását 

tekintve nem alkot ténylegesen egybefüggő szerkezetet egészen a mozgókép megjelenéséig. 

Mint már említettem az ősi kultúrákban a körtáncot, mint külső vizuális megjelenési formával  

is rendelkező önkifejezést, vagyis jobban mondva közösségi kifejezési eszközt, vélhetnénk 

mozgóképnek, de maga a rögzített képben jelentkező műfaj ténylegesen a film megjelenésével, 

pontosítva a fényfestésre való felfigyelésnél, a fény-és színzongorákkal3 valósult meg. A 

festményekre, mint állóképekre készített zenei darabok felvetik azt a kérdést, hogy míg maga a 

kép akár egy pillanat alatt is befogadhatóvá válik, a zene esetében amíg a darab tart, a  

befogadás is folyamatos, nem lehet egy hang alapján az egész darabot értelmezni. A kép is  

természetesen folyamatos szemlélődés által válik jobban értelmezhetővé, de mégis látjuk az 

egészet, míg zenében csak bizonyos idő elteltével válik az egész „láthatóvá”. 

A film műfaja a mozgókép műfaj egy része. Az első nyilvános filmvetítés 1895-ben jött létre. A  

Lumiére fivérek az un cinématographe-al valósították meg a vetítést, mely Edison  

kinetoszkópjának továbbfejlesztése volt. A film megjelenésével állandó kísérletezések zajlottak  

a kép és a hang szinkronba hozására, elsősorban a technikai megvalósításon volt a hangsúly, de 

természetesen egy időben a szinkron, mint önkifejezési kísérleti műfaj sem elhanyagolandó. 

Kezdetben, amikor még technikailag nem tudták egy időben a képet és a hangot szinkronba 

hozni, kialakult a némafilmek műfaja. Ezen időszak nem mondható teljes mértékben 

némafilmnek, mivel a mozgóképen zajló eseményeket, felvételeket általában egy zongorista  

követte, és alájátszotta a zenét. Ez a filmzene kezdeti időszaka volt, rögtönzött, improvizatív,  

vagy zeneművekből állították össze. A különböző hanghatások elérése végett zajkeltő 

eszközöket is használtak, továbbá fontossá váltak a film ihlette zenedarabok. A film az idő 

folyamán különböző műfajokra oszlott, megjelent a televízió; maga a műsorszórás a harmincas 

években kezdődött. 

A televízió készüléknek nagy hatása volt a videoművészet kialakulására. A videoművészet 

(video art) mozgóképi technikai berendezések (képmagnó, monitor, kamera) művészi  

5



felhasználásából indult ki. Számos műfajnál használták fel, mint performansz, akcionizmus, 

environment, happening. Eredetének tekinthető Nam June Paik4 1963-ban létrejött kiállítása, az 

Electronic Music – Electronic TV címmel, melyben tizenhárom televíziókészülék szerepelt,  

melynek képeit mágnes segítségével generatív képekké változtatta. A 70-es években megjelenő 

hordozható videók révén egyre közelebb került az emberekhez ez a technika. A mozgóképet 

ezen szerkezetekkel tudták manipulálni, effektezni, a reális világot felvenni, továbbá 

derealizálni. Nagy szerepet játszott a kép ellenőrizhetősége, vagyis a visszajátszás. 

Nam June Paik nevéhez fűződik a videoszintetizátor megalkotása is. A videoszintetizátorral 

absztrakt vagy figuratív képeket, kompozíciókat lehet készíteni, videokép-generáló és torzító  

berendezés, audiovizuális rendszer. 

Megjelentek videogalériák, videoműhelyek, egyre több kiállításon, művészeti 

megnyilvánulásban kapott szerepet a videó, mint mozgókép, és mint AV eszköz. 

2.2.2.2 A MŰFAJ KIALAKULÁSA A VIDOKLIP SZEMPONTJÁBÓL

A zenei televíziós csatornák az 1970-es években láttak napvilágot Ausztráliában, az Egyesült 

Királyságban és az Egyesült Államokban. A videoklip az 1980-as évekre terjedt el. A televízió 

térhódításával a zenei ipar új műfajt vezetett be listájába. A videoklipek fontos, meghatározó  

alkatrészeit jelentették a pop-rock és egyéb együttesek számára, természetesen az elterjedés  

üzleti megfontolásait sem szabad kifelejteni, mivel felzárkózást jelentett a főáramvonalhoz, ha  

valaki videoklipet készít a saját zenéjéhez. Megjelentek a videoklip rendezők, tehát önálló  

vizuális, vagyis audiovizualitáson belüli műfajjá avanzsálódott. A videoklipek zenei alapjára 

készült vizuális mozgóképi megjelenítés kiindulási alapját képezték a zenék, a dallamok, a 

szövegek és egyéb összetevők. Egy új iparág fejlődött ki, a zenék fogyasztókhoz való eljutása 

már képekkel együtt történt. Sok esetben egy videoklip úgymond „eladhatóbbá” tette a zenei  

számokat, vagy éppen fordítva, továbbá az előadókat láthatóvá tette abban az esetben, ha a 

forgatókönyvben szerepet játszottak a zenészek. Már nem csak a hallás határozta meg az ízlést,  

hanem a hozzá társított képi világ is. A hangulat aláfestéstől kezdve, a szöveg képi narrációban 

való visszaadásáig kiemelkedő szerepet kapott a hangra történő vágás, képalkotás. Itt már,  

lévén mozgókép, a hanggal teljes mértékben egy időben valósulhatott meg a hozzá képzelt kép.  

A képi narráció és a hang együttműködése a képpel, tehát tiszta audiovizuális élményt hordoz a  

Cold Cut – Timber című videoklipje. Az alkotás az őserdők megmentéséért íródott, mely mind 

zeneileg, mind képileg kifejezésre jut. Viszont maguk a képek valós időben követik a hangot,  

egy-egy ritmusnak egy-egy megfelelő képi verziója van, mely a hangulat fokozása érdekében 
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képmontázsokkal jelenik meg. A fakivágás balta hangjait hallván megjelenik a kép a  

csattanásról, valamint más effektusokkal ráerősített hatás is fellelhető. Tehát nagyon fontos 

szerepet kap a vágás. 

Egy gondolatnyit visszatérek a videoklip kezdeteihez, mint már említettem fontos tényező volt 

a zenei csatornák létrejötte. A videoklip, mint műfaj kialakulásával párhuzamosan alakultak ki 

a televíziós zenei csatornák. A legismertebb ilyen televízió, a Music Television, 

forradalmasította a zeneipart és lényegében működésével létrehozta a nyolcvanas években a  

zenés videoklipet. A műfajt megelőlegezték például a harmincas években a Max Fleischer  

rajzfilmek, melyek egy konkrét zenedarab köré rendeződtek, majd a negyvenes évek  

zenegépei. Az egyik legnagyobb hatást keltette a Beatles filmben a képek, jelenetek, a 

betétdalok zenére vágása, ritmusra igazítása, az idővonal manipulatív felhasználása. 

Az Mtv-ben sugárzott The Buggles számhoz készített videoklip, a ”Video Kill The Radio Star”  

volt az elsők között, mely egy rangra emelte a képet a zenével a pop- és rockiparban. A zenei 

televíziókban, a műsorok közötti konferáló személyt vj-nek, vagyis visual jockey-nak nevezték. 

Egy idő elteltével már szinte a világ legnagyobb országainak egytől-egyig volt saját zenei  

televíziós műsora, melyeken a nap huszonnégy órájában lehetett videoklipeket és zenei  

műsorokat nézni. 

Az internet megjelenésével, de inkább elterjedésével kezdetét vette egy új időszámítás. A videó 

megosztó portálokon egyre több és több videoklip jelent meg, a zenei csatornákkal ellentétben 

a válogatást a nézőre hagyva. Már nem egy lineárisan szerkesztett videoklip dömping 

szórakoztatja a nézőt, hanem maga a néző válik a saját „műsora” szerkesztőjévé. Egy-két 

kulcsszó használatával mára már szinte bármit meg tud nézni, maga válogat és maga alakítja ki  

a sorrendet. 
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2.3 A VISUAL PERFORMANCE ARTIST, MINT TEVÉKENYSÉG

Az audiovizualitás egyik ága, a visual performance artist, más néven VJ5.

Elnevezésében video jockey, visual jockey vagy video performance artist 

Maga a kifejezés a dj-ből származik (disk jockey), mely a zene élőben keveréséről, vágásáról, 

mixeléséről kapta nevét. Magyarán egy olyan zenei prezentációs forma, melyben a két 

lemezjátszó és a köztük lévő keverő hangszerré változik, és az előre elkészített, vásárolt zenei  

formulákból új zenék születnek, vagy újfajta megközelítésben prezentálódnak. 

Ezen a ponton különbséget kell tenni, a zenei televíziók visual jockey-ja és a visual performans  

artist között. Mindkettőt ugyanazzal a névvel illették, de a különbség hatalmas. Míg az egyik  

egy konferáló szerepkörből lett vj, a másik egy alkotói folyamat részeseként, a zenére való 

képalkotás tervezőjeként vált ismertté. Továbbiakban a vj, mint video performans artist-ról  

írok. 

A visual performance artist kezdeteit szintén visszavezethetjük a XX. század 1930-as éveibe,  

de a konkrét képi, audiovizuális műfaj a 90-es években kezdődött. Eleinte video jockey-nak  

nevezték, lévén analóg technikákkal tudták megvalósítani egy zenei téma vizuális megfelelőjét.  

Koncerteken, partykon indult útjára a műfaj, de ezzel egy időben színházakban, 

performanszokon, különböző művészeti előadásokon is megjelent. Magyarországon például az 

„Expanzió” művészeti fesztivál rendezvényeiben voltak audiovizuális előadások, a fesztivál 

„legfontosabb törekvése az egymástól eltérő kultúrkörök szintézise” volt.

A számítógép köznapi használata tette lehetővé a műfaj igen széleskörű elterjedését. A  

számítógépen lévő vj-programok segítségével és a betöltött megfelelő minőségű és mennyiségű 

videoloopok alkalmazásával a műfaj előadói, szabad improvizációs műfajjá nőtte ki magát. 

Lehetővé tette a rögtönzést az éppen hallható zenére, az aktuálisan hallható hangok  

„lekövetését” képekkel. 

A wikipédia megfogalmazása szerint, a vj-t video performansz művészként titulálták. 

A kép és a hang

Ezen két igen komplex halmaz közötti határvonalat vagy egybeesést sokféle szempontból 

közelíthetjük meg. Két irány felé térnék ki.

A két irány a gondolatok szabad halmazából létrejövő vizuális kép és a logikai elmélkedések. 

Az alkotás egyik halmazból a másikba és másikból az egyikbe pásztáz. Oktatási szempontból 

hatalmas segítséget nyújt egy zenemű tanulása közben a vizuális képzettársítás és fordítva, akár 
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egy festmény színeiben, kompozíciójában a hangok. A vizuális vagy zenei képzettársítás 

egyfajta elvonatkoztatást is jelenthet, másrészt mélyebb megértést, ezáltal ha például 

improvizációról beszélünk, szabad képzettársításokkal átértékelődnek a gondolatok. 

Ezen összefüggéseket matematikai szempontból is meg lehet közelíteni. Egy-egy hanghoz, 

ütemhez társítani színeket és formákat. Képzőművészeti előadásban a zenemű hossza is 

meghatározó lehet.

A mai korban ezen műfaj az abszolút mértékben zenei alapra helyezett képi megjelenési  

formákat célozza meg. A tevékenység, maga a vj-zés nagy mértékben az improvizációra épül,  

mely adott zene lüktetését követve bontakozik ki a vásznon, a kivetített felületen. Tehát részben  

esszenciális adalékokkal táplálkozva hozza létre a képi kompozíciókat, akár lineáris módon (ha  

ezt a zene "megköveteli"), akár kaotikus montázskirajzolódásokkal. Olyan műfaj mely teljes 

mértékben együtt működik egy másik műfajjal, a zenéléssel (jelen esetben például dj), tehát ily 

módon abszolút mértékben figyelhető meg a zene és a kép közötti együttműködés.
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2.4 AZ AUDIOVIZUÁLIS MÉDIÁK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN 

A MOZGÓKÉP ÉS AZ ÚJ MÉDIÁK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN

Dolgozatom ezen részének elméleti síkon kifejtett keletkezéselméletek, módszerek, 

tanulmányok, a különböző korok hozzáállása az AV-hoz az alapja. 

A II. Világháború után, a technika fejlődésével az oktatásban is egyre nagyobb szerephez 

jutottak az új technikai eszközök, berendezések. Audiovizualitás szempontjából is egyre több  

eszköz jelent meg mind az oktatásban, mind múzeumokban és egyéb közhasználatnak örvendő 

helyeken, mint turizmus. A diavetítők és írásvetítők sokasága, a videoprojektorok használata, a  

televíziókészülék és a videomagnó és aztán pedig a számítógép. Nyilvánvalóan a technika 

szerepe az oktatásban elsősorban a tanulási folyamat megkönnyítésére irányuló rendszer. 

Hatékonyabbá és rugalmasabbá tehetők az órák, ha oktatási segédanyagokban a kor 

szelleméhez idomuló, aktívabb, akár interaktív technikákat is bevezetnek. Akár nem csak egy 

kép, hanem egy film, vagy rövidfilm vetítése értelmezhetőbbé teheti a megtanulandó  

tananyagot. 

„Az interaktív művészeti CD-ROM hatása” című könyvben diákokon keresztül vizsgálták az 

interakció folyamatának befolyásoló hatásait. Az egyik blokkban a képek mellé kiegészítésként  

magyarázó szövegeket, egérrel megvalósítható interaktív utasításokat tettek. Rembrandt-

Rubens: A hallás című csendéletén a diákok hallhatták a hangszerek, kották és a papagáj  

hangjait, Holbein: Követek című képén a koponya változását látták, Vermeer: A festőművészet  

című alkotásából készült animációnak homályosságát, élességét az egérrel tudták változtatni.  

Az egyik hatás a kép előtt töltött idő hossza. A diákok figyelmét felkeltette az interakció,  

elmélyültek a képek részleteiben, visszatértek és újra megnézték. A képek mellett feltüntetett  

szöveg, vagy a hallható szöveg hatására a látás „értelmező nézésbe” váltott.  

A kép szerepe az egész oktatási rendszerben elhanyagolhatatlan. A vizuális memória – az 

oktatásban elsőként, mint szövegolvasás, aztán a tananyaghoz kapcsolódó képi anyag – 

nagyban elősegíti a tanulási folyamatot, itt is egyrészt a hallás, másrészt a szem által rögzített  

elemek adják ki a tanulás alapját. 

Az oktatás és az audiovizualitás kapcsolatát vizsgálom. Ezen belül meg kell különböztetnem 

két megközelítést. 

Az egyik, amikor maga a média játszik szerepet az oktatásban, legyen az fizika, matematika,  

történelem, vagy földrajz, vagy művészeti tantárgy. Az új médiákra való nyitottság, és az új  

eszközökkel való prezentációs folyamatok megkönnyíthetik az oktatandó tananyag átadását.  
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Azonban figyelni kell ennek veszélyeire is, ugyanúgy, mint más területeken, meg kell találni az  

arany középutat az új média használatában és az analóg, már eddig bevált tanítási módszerek 

között. Nem előrehaladás, ha az oktatásban egyszerre minden a digitalizáció csapdájába kerül,  

mert vészesen elveszthetik a tanulók az önmagukkal és a külvilággal kapcsolatos közvetlen  

viszonyukat. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a televíziót, mint médiumot, mely 

mindannyiunk, tehát mind a tanárok, mind a diákok, és mind a körülöttük lévő környezet 

általános mindennapjainak, hétköznapjainak velejárója. A televízión „felnőtt” gyermekek egy 

nem reális világba kerülhetnek, mely a készüléken keresztül téves információkat is közölhet az  

életről. Kezdve a mesefilmekkel, melyben egyre durvább, erőszakosabb, mondhatni brutális 

jeleneteknek is szem-fültanúi lehetnek a gyermekek, sok esetben követendő példaként 

megjelenítve a való világ részeit. A televíziónézés intelligens módját ugyan nem a tanár fogja a  

gyermeknek, a diáknak megtanítani, viszont az órákon figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 

a gyermekek nyitottsága egyfajta zártsággal is párosul. A televízión keresztüli tapasztalás nem 

váltja fel az egyén életében a saját tapasztalását, tehát hordozhat rengeteg olyan téves 

információt, amiről azt gondolja a tanuló, hogy helyes, és csak tapasztalat útján győződhet meg  

ennek ellentettjéről. A televízióval való azonosulás, a beleélés kivonhatja az egyént saját  

életéből, burkot képezhet a valós külvilági történésekkel szemben, és egyfajta passzivitásra is  

serkenthet. Éppen ezért az oktatásban a videoanyagok prezentációjánál figyelembe kell venni a  

tévé nézési attitűdöket és valamilyen szinten átkonvertálni egy másfajta hozzáállásba. 

A tanítás lehetőséget ad gondolatok felszínre törését indukáló képi anyagok vetítésére. Ezeket 

aktív részvétellel tudjuk előhívni, tehát ha az órán lejátszunk egy filmet, kicsöngetnek és 

mindenki megy a maga útján tovább, akkor hasonlatos magához a tévénézéshez, ahol nehezen  

képzelhető el, hogy otthoni családi körben megvitatják a véleményüket az éppen megnézett  

adott filmről, jelenetről, audiovizuális prezentációról. Fontos a visszacsatolás, hogy érezze a 

tanuló, hogy aktív részese a zajló eseményeknek, nem holmi passzív szemlélője csupán. 

Természetesen a filmben lejátszottakon változtatni nem lehetséges, viszont nagyon érdekes 

gondolatokat indíthat útjára, ha akár egy kommersz, vagyis művészeti értékkel nem rendelkező 

filmről kialakul eszmecsere, hogy akinek tetszett, az miért is volt, vagy aki nem látott meg  

benne semmi értékelhetőt, hogyan alakította volna például az eseményeket, hogy érdekesebbé  

tegye. 

A művészeti oktatásban kitüntetett szerepet kap a passzív hozzáállás aktívvá tétele. A tanár nem  

központi irányító, hanem foglalkozást irányító, konzulens szerepet vállal. A tanulókat be kell  

vonni az óra menetébe, kiváltképp abban az esetben, mikor nem pusztán elméleti anyag  
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átadásáról van szó, hanem alkotásról. Lehetőséget kell adni a diáknak az önálló  

véleményalkotáshoz, ahhoz, hogy gondolatait az adott témában lehetősége legyen kifejteni.  

Továbbá fontos az egyén csoport-jellegű fejlesztése is, a gondolatok nyitottságára ösztönzés. 

A televízión kívül egy másik médiumot sem szabad figyelmen kívül hagyni, és ez a  

számítógép, továbbá az internet eluralkodása a világban. A számítógép számos, szinte 

végeláthatatlan lehetőséget ad az embernek, hogy tudását bővítse, ismereteit tágítsa a világgal  

kapcsolatban. A különböző programok használata, gondolok itt alapprogramokra ma 

elengedhetetlen követelmény. Ezt az oktatásban is figyelembe kell venni, az órához szervesen 

kapcsolódó programokat ismertetni szükséges a diákok számára – gondolok itt például a 

médiaoktatásra. 

Az internet használatához is elengedhetetlenül szükséges a számítógép felhasználói szintű  

ismerete. Mint már említettem, az internet segítségével bővíteni lehet a tudásbázist, de hasonló 

szerepet is kaphat, mint a televízió negatív vetületei. Az interneten lényegében bármit és bárki  

megtalálhat, ily módon ezen az úton is el lehet jutni nem valós, téves információkhoz. 
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2.5 AZ AUDIOVIZUÁLIS MŰVÉSZETI MŰFAJOK SZEREPE AZ OKTATÁSBAN

Úgy gondolom, lévén zenei és képi szempontok szerint is lehetséges a műfaj taglalása, első  

körben az oktatásban betöltött szerepét a művészet- és zenepedagógia szempontjai alapján  

közelítem meg, tehát mindkét oldalról vizsgálom. 

A nem általános gimnáziumokban, hanem művészeti szakirányú intézményekben 

elengedhetetlen fontossága van a művészetpedagógiának. A művészetpedagógia  

reformtörekvés volt, felfigyeltek arra, hogy a gyermeki rajz, mint tiszta önkifejezés olyan  

mintákat tartalmaz, melynek sajátos művészeti értéke van. 1900-ban Franz Cizek ausztriai  

művésztanár bátorította a gyermekeket a szabad önkifejezésre és az alkotásokból 1908-ban 

kiállítást rendezett. Módszertana a gyermeki fantázia szabadjára engedése, különböző  

technikákkal, eszközökkel. Alfréd Lichtwark német művészettörténész a századfordulót  

közvetlen követő időszakban három művészetpedagógiai konferenciát is szervezett. Bírálták a 

hagyományos iskola rendszerét, úgy vélték, hogy a gyermek alkotó lényének figyelmen kívül 

hagyásával az „enciklopédikus tudás mechanikus megismerésén” van a hangsúly. A két 

megismerési forma közül (a dolgok önmagukban vizsgálata, vagy a  környezetükkel együtt  

vizsgálata) csak az egyiket alkalmazták addig, míg az utóbbi alkalmazásával születik meg a 

művészeti tevékenység. Úgy gondolták, hogy a művészet ebből kifolyólag fontos nevelői 

eszköz. 

A művészetpedagógia érvényre jutásával bontakozott ki a zenepedagógia, a tánccal,  

gimnasztikával együtt. Fontosnak vélték az egyén fejlődését a saját és a környezetével 

kialakított harmonikus világ  szempontjából. Carl Orff zenepedagógiájának alapgondolata,  

hogy magával a zenével a modern rohanó világ zűrzavaros jelenlétét lehet ellensúlyozni, de 

fontosnak tartotta nem csak a hallgatását, hanem művelését is. Legfontosabbnak a ritmust 

gondolta, mivel úgy vélte, hogy örömöt okoz a ritmusok folyamatos ismétlődése. 

Zeneoktatás már az ókori görögöknél és rómaiaknál is volt. A görögöknél a gimnasztika és a  

tudományok mellett oktattak zenét is, mely arra szolgált, hogy a lelket egyensúlyban tartsa. A 

reneszánszban kórusokban énekeltek és versenyeztek. A gyakorlat és elméleti része a XIX. 

században vált ketté, mert elkezdődött a zenei nevelés tömegessé tétele. Bevezették a  

középiskolai énektanulást. Úgy vélték, hogy a hangszeres tudás előfutára az énektanulás. 

A zenepedagógia értelmezése összefügg a zeneterápiával, hasonlóképp a művészetpedagógia is 

a művészetterápiával. A művészetterápia kialakulása az egymást követő művészetpszichológiai  

terminusokra épül, kezdve a Wundt-féle lélektantól, mely párhuzamot von az egyén fejlődése  
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és a kultúra, az ősi kultúrák és a néplélektan között. Jelentős említést tenni a Freud-i analitikus 

pszichológiáról, továbbá Jung művészetpszichológiájáról. 

Zeneterápiával kapcsolatban már, ahogy említettem, az ókori görögöknél is a tananyag között 

szerepelt a zeneoktatás, úgy tartották, hogy a zenének, a hangoknak, hanghatásoknak gyógyító 

erejük van. 

A terápiák egyik központi eleme, hogy az embert folyamatosan ingerek érik. Ezen ingerek 

lehetnek külső, tehát a környezettől jövő ingerek, vagy belső, az egyénnek belső 

feszültségeiből, lényéből eredő ingerek. A művészeti önkifejezés, akár legyen képi, vagy zenei, 

ezeket az ingereket segít levezetni, egyfajta felszabadító hatása van. A cél a nyugalom elérése,  

egyfajta belső „örömteli nyugalmi állapot” megteremtése. 

Természetesen a művészetpedagógiák felhasználják a művészetterápiák kutatásait, de az 

oktatásban  teljesen másként kell kezelni az akár hasonló attitűdöket. 

A gyermeki rajz nem csak tesztként, vagy levezetésként, hanem önálló művészeti alkotásként is  

értelmezhető.

A kép és a zene együttese, vagyis az audiovizualitás művészeti értelemben a nevelésben új  

megközelítésekre ad lehetőséget. Kezdve a zenei ihletésre készült, a hangok esszenciájának  

szubjektív értelmezése útján festett képek, animációk, kamerával készült felvételek útján, vagy  

a zenei szabad 'narráció' képekben való visszaadásán keresztül a tevékenység más 

megközelítésekre ad módot. 

Sági Mária kísérleteket ír le a zenedarabra történő alkotás pszichológiájáról. Az alanyok 

festményeket készítenek zenehallgatás előtt és zenehallgatás közben. Vizsgálatuk alapját a  

zenehallgatás által megváltozott érzelmek, az élmény, valamint a  festmények képezték.  

Megfigyelték, hogy a zenehallgatás alatt készült festmények kompozíciójában,  

ecsetkezelésében, színeiben eltér a zene nélkül festett képektől. Több volt az absztrakt kép,  

dinamikusabb kompozíciók születtek, a színek, bár használatuk javarészt hasonlóságot mutatott 

a zene nélküli festményekkel, de tónusaiban eltért tőlük. Tehát maga a zene rendezi a  

gondolatokat, mozgást, elképzeléseket, mozdulatokat. Mozgókép készítése szempontjából is 

fontosnak tartom a zene kiválasztását és azokat a megfigyeléseket, melyek egy-egy különböző  

zenedarabra készült alkotások útján realizálódnak. A zenének felszabadító hatása befolyásolja a  

kép komponálását, készítését és előadását. 

A szinesztéziáról, mint jelenségről és dr. Gyulai Elemér kísérleteiről is említést tennék. A 

könyv dr. Gyulai Elemér: A látható zene című könyve. A könyv egy „zenepszichológiai 

kísérletsorozat” tanulságait írja le, rövid történeti áttekintést nyújtva a színek és a hangok 
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kapcsolatáról, különböző elméletekről, melyeket ebben a témában írtak, mint például a Newton 

-féle fríg hangskálára épülő napspektrum 7 fő színéből álló elmélet, Hermann Schröder zenei 

kvintkörre készített színgondolatai, melyben a „C” hang megfelelője a vörös szín, továbbá 

László Sándor „sonchromatoskop”-ja, melyhez kottát is készített „sonchromographia” néven. A 

könyvben leírt kísérletekben a cél a zene kifejezőerejének kutatása, erősítő és gyengítő hatásai,  

a szinesztetikus élmények és az asszociatív folyamatok vizsgálata. A szinesztézia esztétikai,  

pszichológiai fogalmat jelölő „mentális jelenség”, mely több érzékszerv között létrejövő  

kapcsolat, vagyis ha hang-szín szinesztéziáról van szó „nem asszociációs vagy reprodukciós 

élmény, hanem a hangérzettel egyidejűen fellépő másodlagos szín-és fényérzet”, Minden 

érzékszervre értve az egy érzékszerv „által keltett benyomások” egy másik érzékszervben 

megjelenő érzetet „aktiválnak”. Ezen érzékelések lehetnek a tapintás, hallás, látás vagy szaglás  

vagy egyéb érzékelés. A hang és a kép vagy szín viszonyára transzponálva a hang által aktivált  

képi vagy színérzékelést „fotizmáknak” nevezték el, vagyis „színjelenségeknek”. A zene, mint  

a hangok és a hallás egy speciális területe további fejtegetéseket kíván. 

A kísérletsorozatban a kísérletben részt vevő alanyoknak kérdéseket tettek fel, mint például:  

„láttak-e színeket zenehallgatás közben” vagy „le tudják-e fordítani a látható világ 

jelenségeire”. A válaszok alapján a szerző a „zeneálmok”-nak hívott jelenségeket elemezte és 

következtetéseket vont le. Egyik legfőbb következtetés az az „átélési” folyamat, amikor a  

hallgató még nem kezdi „analizálni” a hallott zenedarab alapján fellépő érzeteit, hanem 

„passzív” magatartásban, „reflexszerűen” reagál. A szinesztézia egyrészt lehet asszociációs 

folyamat, vagyis a „lelki szemek előtt megjelenő” társítás, valamint „projektív”, azaz a külső-

vagy belső észlelésen alapuló. A mozgóképalkotás az improvizáció útján, mely a 

diplomamunkám tárgya egyrészt ilyen „reflexszerű” folyamat, másrészt aktív magatartás. A 

számítógépes programok, vagy a számítógéphez csatlakoztatott külső segédeszközök lehetővé 

teszik, hogy a reflexeket, mint például a színérzeteket majdnem valós időben követhessük le.  

Viszont a képi asszociációs folyamatok már teljes mértékben aktív magatartást kívánnak, a 

fellépő gondolattársítások képekben jelennek meg az adott videórendszerből válogatás, vagyis 

szelekció útján, a hasonlóság vagy egyezőség elve alapján. A hasonlóságot és az egyezőséget  

kettéválasztom és arra értem, hogy a hasonlóságon alapuló gondolati és fizikai szelekció (a 

számítógépen fájlok keresése) az asszociatív folyamatban fellépő képi gondolatokhoz hasonló, 

már meglévő képi gondolatokat társít. Az egyezőség elve alapján a képi társítás már meglévő 

videofájl képét eleveníti meg. Összefoglalva, ebben a speciális audiovizuális műfajban egyrészt  

reflexszerű-passzív, másrészt az ez után következő aktív magatartás figyelhető meg. 
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2.6 A VIDEOKLIP, MINT A MŰFAJ EGYIK KÖZVETLEN ELŐZMÉNYÉNEK HATÁSA

A videoklipet azért emeltem ki a többi előzmény közül, mert, mint azt a bevezetőben  

említettem, a mai tinédzserek nagy részének tevékenységei közé tartozik a videoklip nézés. A 

videoklip egyrészt kapcsolódik a tévénézéshez, másrészt az internethasználathoz. A tévénézés 

szempontjából, ahogy írtam a televízió hatásainál, hasonló szempontok alapján gondolom 

szerepét a tanításban. Az internethasználat nézőpontjából ugyancsak hasonlatos gondolati 

folyamatot tartok fontosnak, ugyanis az internetes videomegosztó oldalakon is kattintgathat 

össze-vissza a felhasználó, egymás után nézheti a klipeket gondolkodás nélkül. Viszont itt  

lehetősége nyílik megállítani, átváltani a klip közben, tehát saját maga szerkeszti a saját  

„televízióját”. A klipnézés elsődleges hatása az a folyamat, amikor a fanatizált sztárról készült  

felvételek tömkelegével találkozik a felhasználó, vagy hatásvadász struktúrákkal. Ezeken felül  

létezik a videoklipben létrejött művészi önkifejezés, mint eszköz, példának mondanám Chris  

Cunningham6 videoklipjeit. Vagy egy történetet vagy absztrakt mozgóképeket lehet látni,  

viszont abban különböztetem meg ezen klipeket a többitől, hogy gondolkodást serkent a 

nézőben. Viszont maga a szokás nagy úr, tehát az iskolában is tanítani kell erre a fajta  

szemléletre, ezen irányultságú nézésre, megfigyelésre, hogy ne felületes képtömeg zúdulását 

lássák csak, hanem önálló, mondhatom videoművészeti alkotásokat. A klipek műfaji  

sajátossága az adott zeneszámra történő vizuális mozgókép létrehozása, általában 3-6 perc.  

Ezen kereteken belül hatalmas szabadsága van az alkotónak. Nincs műfaji kötöttség, lehet  

bármilyen technikával készült, bármilyen elképzelések alapján konstruált rövidfilm-jellegű, 

narratív, vagy nem narratív, animáció, film, fotó vagy bármi. A klipnézés tömegessége miatt  

bambulásra, felületes nézésre serkenthet. Egy-egy narratív jelenet hatása befolyásolhatja a 

tinédzser hétköznapjait. Az eszmecsere a klipekről, a videoklipekről alkotott vélemények építő  

erővel hatnak a tanulókra, amikor nem felületében nézik, hanem elgondolkodnak azon, hogy 

nekik mit mond, hogy mit éreznek, amikor nézik, mit gondolnak az egyes snittekről,  

jelenetekről. 
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ELMÉLETI RÉSZ ÖSSZEFOGLALÓ

Az ember folyamatosan törekszik az összhang létrehozására, ennek a törekvésnek egyik 

vizsgálati köre évszázadok, vagy évezredek óta a kép és a hang összhangba hozása. Akár 

állóképről vagy mozgóképről vagy bármilyen műfajú vizuális alkotásról beszélünk és 

bármilyen stílusú zenéről, a törekvés régóta létezik. A századfordulón, vagyis a XIX.-XX. 

század fordulóján belépő esztétikai fogalom, mint szinesztézia, a filmkészítés első évtizedei, a  

videoművészet egyre inkább irányították a figyelmet erre a speciális audiovizuális műfajra,  

vagy műfaji eszközökre. A kép és a hang önálló és együttes alkalmazása a művészetektől 

kezdve a pszichológián keresztül rengeteg területen bizonyította létjogosultságát. A kísérletek,  

mind művészeti, mind művészetpszichológiai vonatkozásaikban mutatják ezen eszközök 

egymásra gyakorolt erősítő hatását. A technika fejlődésével párhuzamban fejlődött az  

audiovizualitás művészeti megközelítése, mára már több műfaj alakult ki, melynek ez abszolút  

alapját képezi, mint videoklip, vagy a dolgozatom témája, a mozgókép alkotása az 

improvizáció útján az audiovizualitás eszközeivel. 
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MÓDSZERTANI RÉSZ 

4.1 A TANEGYSÉG LEÍRÁSA

Ebben a részben összefoglalom, hogy magát az audiovizualitást miért is tartom fontosnak az  

oktatásban, szűkebb területre értelmezvén a művészetoktatásban. 

Az új képalkotás szorosan kapcsolódik a technika fejlődéséhez, újabb és újabb művészeti ágak, 

irányzatok jelennek meg, szinte évről évre lexikonokat lehetne megtölteni a legújabb 

szakszavakkal, legfrissebb programokkal, mind hardware mind software szinten. Az elméleti 

részben említést tettem a vj, mint visual performans artist szerepéről. Úgy vélem, hogy az  

oktatásban is lehetne szerepe ennek az irányzatnak, ugyanis a képalkotást teljesen más 

vetületből szemléli. Nem mondanám, hogy új vetület, mivel, mint írtam, már az ókori  

civilizációkban is voltak audiovizuális önkifejezési formák, viszont ilyen szoros  

együttműködése a képnek a hanggal és ilyen szintű elterjedése valójában a XX. században 

indult meg. Az új műfaj  magával vonz egy olyan tudásbázist, melyet szintén értelmesnek 

találnék a művészeti oktatásban. Természetesen megjelentek médiaiskolák, főleg egyetemi,  

főiskolai szinteken, továbbá középiskolákban, sőt általános iskolákban is felfigyeltek a 

mozgókép rendszerek új mibenlétére. A tanegység javarészt számítógépes gyakorlatokból áll, 

együttműködve a kamerával és a fényképezőgéppel. Alapjaiban zenei irányultságú képi 

valamint képi improvizatív alkotótevékenység.

Az új technikai eszközök megjelenése az alkotói tevékenységre is hatással lehet, ha 

bekövetkezik a felismerés, a tanulás és a tudás megalapozását még inkább előrejelző gyakorlás.

Tehát maga a tanegység alap, vagyis bevezető tanegység ezen képalkotó tevékenység világába. 

A tanegység mozgókép- és médiaóra keretein belülre javasolt, továbbá tehetségkutató 

műhelyekben, alapfokú művészetoktatási intézmények média szakágán. Továbbképző 

évfolyamokban fotó-videó tanszakon. 

Célja: 

–mediális ismeretek bővítése, vagy ismerkedés a médiákkal

–a műfaj megismerése, elméleti síkon való bemutatása, példákkal illusztrálva

–a szabad önkifejezés gyakorlása ezen szempontok alapján

–egy-egy alműfaj gyakorlati megismerése

–önálló véleményalkotás, kreatív viták, eszmecserék

–csoport-jellegű alkotói tevékenység kialakítása
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–végére a csoportok egy-egy önálló alkotása

–új képalkotó szoftverek megismerése

Alapfeltétele: 

–alapszintű számítógépes ismeretek

–alapszintű digitális és videotechnikai ismeretek

–középiskolai korosztály

–ajánlott évfolyam: 10. osztály (osztott csoportban, mint számítástechnika, nyelvoktatás)

–javasolt létszám: 10-12 fő. 

Időtartama: 

Egy év, heti 2x45 perc összevont óra. 

Mozgókép- és médiaismeretek tanóra keretein belül maximum egy félév. 

Terjedelme 

30 alkalom, alkalmanként két óra, tehát összességében 60 óra, vagyis 60-szor 45 perc. A 

tanegységre heti egy alkalommal kerül sor, ez függ egyéb tantárgyi követelményrendszertől.  

(Ezalatt azt értem, hogy ha létezik az iskolában más videó, vagy számítógépes óra, akkor  

feltételezhetően könnyebben befogadhatóvá válik maga a tanegységen belül oktatandó 

tananyag, rugalmasabban tudnak a tanulók reagálni. Ha viszont nincs más ilyen fajta médiákkal  

foglalkozó óra, akkor a heti egy alkalom az ideális, hogy el tudjon mélyülni, ezáltal jobban 

érthetőbbé váljék a tananyag). 

Amennyiben létezik más, irányultságában hasonló mediális eszközöket oktató tanóra, akkor az 

azon órákat oktató tanárokkal való konzultáció feltétlenül szükséges. A konzultáció célja a  

tanulók ismeretanyagainak feltérképezése, a tanulmányokhoz való flexibilis alkalmazkodás, 

esetleg kooperáció más tanárokkal. Lényeges, hogy az egyéb órákon tanultakat hasznosítani 

tudják a diákok, felfigyeljenek az összefüggésekre, valamint az aktuális, vagyis audiovizuális  

tanegységben felmerült gondolataikat, valamint tapasztalataikat át tudják ültetni más tanórák  

hasonló tudásbázis anyagába. Ezért is fontos a tanári konzultáció, hogy ne ellenpontozzák, 

hanem egységbe rendezzék a tanrendi bázist. Példának okáért, ha éppen a fotó óra keretén belül  

a fotószekvencia fogalmával ismerkednek a tanulók, akkor az az audiovizuális tanegység 

tananyagán belül gyakorlatban folytathatók, vagy a tanultak továbbfejleszthetők, és fordítva. 
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4.2 TÉMAFELÉPÍTÉS

1.Általános elméleti bevezetés

2.A visual performance artist, mint audiovizuális tevékenység elméleti vázolása

3.Az alapvető technikák elsajátítása a gyakorlatban

4.Önálló alkotás létrehozása, továbbá előadások, szakmai fórum szervezése, az alkotások  

bemutatása, mely egy közös élményt, találkozást ad. 

1 Általános elméleti bevezetés

Az általános elmélet célja a hallgatóság bevezetése az audiovizualitás tárgykör alapvető  

ismereteibe művészeti irányzatokat érintve. A film fejlődéstörténetének vázlatos ismertetése, a 

XX. században megjelenő művészeti irányzatok érintése, mint performansz művészet,  

akcionizmus, happening, és egyéb más, a témával összefüggő területek ismertetése. 

Az általános elméleti bevezetés második részeként az audiovizualitás „eszközének” használata  

ezen műfajokon belül, egyes konkrét művészek bemutatása, alkotások kivetítése. 

2 A visual performance artist, mint audiovizuális tevékenység elméleti vázolása

Az óra előfeltétele egy előző órán kiadott feladat, melynek tartalma, hogy egy-egy csoport az  

általa kiválasztott videoklipet az órára behozza, vagy címét jelzi. 

A vj műfajának meghatározása egy nem előadói, hanem elméleti beszélgetésbe folyik át, a  

videoklipek alapján eszmecsere alakul ki az egyes tanulók elképzeléseiről az audiovizualitást  

illetően, valamint gondolatok, hogy mely klipben mit emelnének ki a kép és a hang 

összhangjának szempontjából, mi az amit egyáltalán nem tartanak audiovizuális tartalommal  

felruházott alkotásnak és miért. Eszmecsere útján létrejövő tudásátadásról lenne szó, a 

beszélgetésbe tűzdelve a fontosabb „kritériumok” felkeresését és ezzel egyetemben a 

tudásanyag szabadabb, beszélgetés útján való átadását. 

A loop (hurok), videoloop fogalmának tisztázása

Narrativitás 

3 Az alapvető technikák elsajátítása, valamint a már tanult ismeretanyagok előidézése

A technikák elsajátításának módja előzetes felmérés, érdeklődési kör feltérképezése. Az előtte  

lévő elméleti óra végén közvéleménykutatás-szerű beszélgetés, hogy melyik diákot milyen  

technika érdekelné leginkább a lehetőségek közül, melyikkel valósítana meg szándéka szerint  
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egy audiovizuális klipet. A cél nem videoklip elkészítése, hanem körülbelül 10 perces  

hangzóanyagra való improvizatív előadás, melynek „nyersanyagait” kell elkészíteni. 

A technikák lehetnek fotó, vagy videó alapúak, továbbá számítógéppel készített rövid videók.  

Lévén mozgóképről van szó, tehát a következő technikák közül lehetséges a választás az óra 

keretein belül (természetesen ezeken kívül végtelen lehetőség van a mozgókép elérésére,  

például programozási tudással):

–fotószekvenciák készítése

–stop motion animáció készítése

–kézzel rajzolt grafikai animáció készítése

–számítógéppel rajzolt grafikai animáció készítése

–videokamerával felvett mozgókép készítése

–kód alapú animációk készítése

Az audiovizuális számítógépes technika alapelme a loop fogalmának ismertetése. A loop olyan 

videoszekvencia, mely lévén szó szerinti jelentése hurok, vizuális szempontból folytonosság 

érzetét keltő képismétlődés. Az analitikai megközelítés azt jelenti vizuális nyelvre konvertálva,  

hogy egy, vagy két másodperc terjedelemtől kezdve fél-egy perces hosszúságot jelenít meg. A 

videoloop kezdete és vége, vagyis befejezése között szerves kapcsolat található. A 

videóanyagot folytonosan lejátszva, melyben mikor véget ér, rögtön kezdődik az elejétől,  

vagyis loopolódik, esztétikailag és érzetben folytonosságot alkalmaz. Az utolsó képkockák után  

következő első képkockák lineáris folyamként funkcionálnak, a legoptimálisabb esetben ez 

nem tűnik fel, tehát akár egy tizenöt másodperces videó a végtelenségig „loop”-olva a 

folytonosság érzetét kelti, vagyis mintha egy perces lenne, közben pedig számtalan ismétlés 

eredménye. Természetesen strukturális szempontból nem minden esetben folyamatos.

4 Önálló alkotás létrehozása

Csoportok kialakítása. (A csoport kialakításának előfeltétele az óra eleji bemutatkozás, tehát az  

óra első 20 percében minden diák felvázolja az érdeklődési körét, azt, hogy milyen  

irányzatokat kedvel, milyen médiumokkal dolgozik és milyen ismeretei vannak videotechnikai, 

valamint számítógép kezelési szempontból. A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni,  

hogy vegyesen legyen minden csoportban ezen médiumokhoz értő és nem értő diák, hogy azt 

követően ne az alaptudás határozza meg az egyes csoportok alkotásának minőségét, hanem 
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egyenlő szintről induljanak)

Először a csoportok külön-külön kiválasztott témáikból eszmecserét folytatnak, természetesen 

közben a kiválasztott zenét hallgatva, hogy melyik tanuló mit tud elképzelni az adott zenére,  

milyen érzéseket hoz fel benne (gondolok szomorúságra, boldogságra, melankóliára vagy 

játékosságra, vagy egyéb más érzelmekre), vagy milyen gondolatokat juttat az eszébe akár egy  

hang, egy hanghatás, például: vonaton utazás élménye, vagy városi forgatag, vagy egy mező 

hangja, ahogy megfújja a szellő, stb.)

Ezután következik a megjelent képek konkretizálása, koncepcióba foglalása és skicc-rajzok 

készítése, valamint, ha szükségeltetik, alap forgatókönyv megírása. Külön kell választani a 

narratív és nem narratív mozgóképes megjelenítéseket, nem filmes forgatókönyvre kell 

gondolni, hanem vizuális forgatókönyv létrehozására, mely tartalmazza a szabad asszociáció 

folyamatának megjelenéseit. 

A koncepció megvitatása után a megvalósításra kerül a hangsúly. Milyen technikákkal lehet az 

egyes alkotásokat megvalósítani, és ahhoz milyen technikai apparátus szükséges. 

Ezt követően kezdődik a tényleges forgatás, fotózás, számítógéppel történő megvalósítás,  az 

utómunka rész. 

Utána következik egy adott vj program bemutatása a különböző alapbeállítások megismerése  

és a gyakorlatban való alkalmazása, továbbá a videomixer, vagyis a számítógép melletti másik  

hardware megismerése. Itt a tanulók kipróbálhatják az elkészített videoloop anyagaikat, hogy 

és milyen módon tudják prezentálni. 

Csoportonként bemutatják az elkészült munkákat a kiválasztott zenei alapanyaggal  

együttműködve. Lényegében előadás, tehát előadói jellegű bemutató. 
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4.3 ÁLTALÁNOS TÁRGY- ÉS ESZKÖZFELTÉTELEK

A terem általános kialakítása

A terem kötött jellegű, de szabad mozgásterű tanterem, viszont ketté kell választani – 

elkülöníteni ez elméleti és a gyakorlati órákat. Számítógéppark, mozgástér. Világítás, fény,  

természetes fény. 

Az elméleti órákon biztosítani kell a terem oly felépítési rendszerét, hogy minden egyes tanuló 

takarás nélkül jól láthassa a kivetítőn lévő képeket, kényelmesen el tudjon helyezkedni, tehát  

székek  legyenek a tanteremben, viszont asztalok itt nem szükségesek. 

A gyakorlati órákon a terem szabad beosztású, nincsenek elkülönített terek, viszont a csapatok  

önálló munkáját biztosító csapatonkénti egy asztal, mely körbeülhető, szükségeltetik. A 

számítógépes munkálatoknak alapfeltétele egy másik terem – mivel maga a készítés folyamata  

minimális „rendetlenséget” is maga után hagyhat (gondolok itt pl. green-box-ra a forgatásnál, 

mely átalakítja a terem struktúráját), melyben csapatonként minimum egy számítógép a  

rendelkezésre áll.

Ami viszont mindkét jellegű óránál fontos kritérium, az a terem elsötétíthetősége. 

Abban az esetben, ha az elméleti és gyakorlati órák egy teremben vannak, a terem kialakítása a  

kötött és a szabad beosztás fúziójával jön létre7.

Általános technikai eszközök

Itt is ketté kell választani ez elméleti és a gyakorlati órákat. 

Az elméleti óráknál egy számítógép (beépített dvd lejátszóval, vagy külön dvd lejátszó), egy 

projektor, egy videomagnó (vhs), külső hangfal, kábelek.

A gyakorlati órákon az elméleti órák technikai apparátusán kívül digitális fényképezőgép, 

videó kamera, valamint csapatonként egy-egy számítógép, vagy több. 

Általános software feltételek

Miután tisztázódott, hogy melyik csapat milyen technikát szeretne alkalmazni, a számítógépen 

meg  kell vizsgálni a software állományt. Ha a feladathoz szükséges software nincs telepítve a 

számítógépre, akkor azt kérvényezni, vagy legrosszabb esetben próbaverzióval – mely 
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ingyenesen letölthető, a programok kipróbálására szolgál – készíteni el az adott munkát. 

Jogtiszta programok pályázatok útján. 

További általános jellemzők

– reflektor

– szabad falfelület

– fény – sötétítés

– könnyen mozdítható bútorok  asztal, székek

– ideális az iskolán belüli könyvtár, médiatár, pedagógiai szakkönyvtár. 
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4.4 AZ ÉVES TANMENET HETI BONTÁSBAN

I. félév

Téma, feladat Alapfogalmak, 
nevek 
magyarázata, az 
óra célja, előzetes 
feladatok 
átbeszélése

Tevékenység, 
e s z k ö z ö k é s 
szemléltetési 
források

Otthoni 
feladat 
kiadása, 
egyéni 
kutatómunka

1. hét
(1-2. óra)
2x45 perc

A film Filmfelvevőgép - 
kinematográfia, 
némafilm, kísérő 
zenék, hangosfilm, 
Lumiére testvérek, A 
film kialakulásának 
történeti ismertetése

Előadás, 
filmrészletek 
kivetítése technika: 
számítógép, 
projektor

Médiatár, 
könyvtár, 
filmélmény

2. hét
(3-4. óra)

Televízió 
kialakulásának 
története, 
művészeti 
vonatkozásai

Nam June Pa ik , 
Eisenstein, 
installáció, 
performansz, 
videoművészet
Rövid összefoglaló 
a z e l ő z ő ó r a 
tartalmából egy-két 
kérdés formájában
A t e l e v í z i ó 
m e g i s m e r é s e a 
kiszolgáló médián 
t ú l i m ű v é s z e t i 
szempontból

Előadás, 
beszélgetés. 
Videoinstallációk 
dokumentációjának 
vetítése, technika: 
számítógép, 
projektor

Egy 
kiválasztott 
videoklip 
ismertetésére 
való 
felkészülés, 
gondolatok 

3. hét
(5-6. óra)

A videoklipek 
megjelenése, 
az 
ezredforduló 
audiovizuális 
törekvései, a 
vj

Audiovizualitás, dj, 
v j , C o l d C u t , 
H e x t a t i c , C h r i s 
Cunningham.
A z e n e i k é p r ő l 
gondolatok 
előhozása. 
B e s z é l g e t é s a 
videoklipekről. 

Előadással 
egybekötött 
b e s z é l g e t é s é s 
gyakorlati munka. 
Thumber (Cold Cut) 
v i d e o k l i p b ő l é s 
Chris Cunningham 
rendező 
videoklipjeiből 
részletek vetítése, 
Technika: 
számítógép, 
projektor 

Egy 
kiválasztott 
zene inspirálta 
képek leírása, 
jegyzetbe és 
rajzba 
foglalása. 

4. hét
(7-8. óra)

A l o o p 
fogalmának 
tisztázása, a 

Loop, mozgókép 
montázs. 
Komponálási 

Előadás, 
beszélgetés.
Meghívott előadó 
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mozgókép 
komponálása

készség fejlesztése. 
Beszélgetés a zenei 
képekről. 

(hazai vj csapat) 
b e m u t a t ó j a , u n 
konzerv anyagok, 
felvételek kivetítése, 
Számítógép, 
projektor 

5. hét
(9-10. óra)

A l á t á s 
illúziói, a kép 
és a  képi 
mozgás 
h a t á s a i , a 
színek szerepe

Optical illusion8, 
színek és formák, 
Beszélgetés a zenei 
képekről. 
Képi gondolkodás 
fejlesztése. 
Hangképek9

E l ő a d á s é s 
beszélgetés. 
Meghívott előadó 
(hazai vj csapat) 
b e m u t a t ó j a , u n 
konzerv anyagok, 
felvételek kivetítése, 
technika: 
számítógép, 
projektor

Színekkel 
kompozíció 
festése

6. hét 
(11-12. óra)

Rajzolt 
animáció, 
tárgyanimáció 
stop motion-el 
létrehozva

Edward Muybridge, 
Székely Bertalan, 
filmkocka, 
szekvencia, 
a n i m á c i ó , s t o p 
motion, fázisrajz.
A z á l l ó k é p 
m ozgás ban l évő 
szerepének 
megértése. 

Előadás, egy eszköz 
kész í t ése . Kora i 
technikai eszközök 
bemutatása, 
technika: 
számítógép, 
projektor, papír, olló, 
ragasztó, nyomtató 

Rajzanimáció 
állóképeinek 
megrajzolása

7. hét
(13-14. óra)

Digitálisan 
létrehozott 
animáció

Digitalizálás, vágás, 
renderelés, snitt
A z á l l ó k é p e k 
számítógépben való 
felhasználási 
folyamatának 
megértése, a mozgás 
elemeinek 
tisztázása. 

Az órára készített 
állóképek fotózása, 
számítógépes 
fe ldolgozása , az 
animáció 
létrehozása. 
Több számítógép (a 
létszámtól függően), 
fényképezőgép, 
programok 

Egy 
kiválasztott 
zene inspirálta 
animáció 
leírása. 

8. hét
(15-16. óra)

A közösségi, 
vagyis 
csoportos 
munka, zenei 
műfajok 
kiválasztása. 

A csoportos munka 
előnyei. 
Csoportban dolgozó 
művészek 
bemutatása: D-Fuse, 
The Light Surgeons, 
stb.

Csoportok 
kialakítása főleg az 
írások és a zenei 
érdeklődés alapján. 
Feladatok kitalálása, 
megbeszélése. 
Csoportonként 
beszé lge tések , a 
t a n á r , m i n t 
beszélgető partner 
van jelen. 

Zenei 
műfajokon, 
v a g y i s a 
csoportban 
kiválasztott 
zenei 
irányzaton 
képi 
elmélkedés
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9. hét
(17-18. óra)

A 
munkafolyam
atok 
felosztása, 
mérlegelése

O p e r a t ő r , v á g ó , 
fázisrajzoló, 
animátor, rendező, 
storyboard, 
animatics.
A c s o p o r t b a n 
szerves részvétel 
t a n u l á s a , a z 
együttműködés 
kialakítása. 
Csoportmunka.

Csoportmunka. 
Meghívott előadók, 
egy adott hazai vj-
csapat 
bemutatkozása, 
csapatmunkáról 
beszélgetés. 

Egy-egy 
videoloop 
storyboard-
rajzolás

10. hét
(19-20. óra)

Zenei 
képalkotás a 
gyakorlatban

Z e n e i s t í l u s o k , 
elektronikus zenei 
stílusokról 
beszélgetés

A zenei képzetek 
konkretizálása, a 
képek reális formába 
öntése. 
Eszközök: 
számítógép. 

Zenei 
kutatómunka, 
egy-egy 
zenedarab, 
v a g y s t í l u s 
kiválasztása

11. hét
(21-22. óra)

A l o o p o k 
létrehozása

Zenék átbeszélése a 
csoportok szerint. 

A zenére pontosítás, 
a l o o p o k 
létrehozása. 

12. hét
(23-24. óra)

A l o o p o k 
csoportosítása 
és 
kezelhetősége.
Software-ek és 
hardware-ek. 

E f f e k t e k , m i n t 
tükrözés10, 
homályosítás, 
nagyítás-kicsinyítés, 
többszörözés, 
lyukasztás (chroma 
key, luma key) , 
színezés, Flxer11

Eszközök: 
számítógépek, 
projektor, 
videomixer, midi

13. hét
(25-26. óra)

Lejátszóprogr
amok 
ismertetése, a 
zenei 
komponálás 
képi útja

Programok: 
resolume, arkaos 
bemutatása, 
videokeverő, 
gyakorlás a Flxer-
ben

Eszközök: 
számítógépek, 
projektor, 
videomixer, midi

14. hét
(27-28. óra)

Az 
improvizáció

Reakciókészség 
f e j l e s z t é s e a z 
improvizáció 
eszközével. 

15. hét
(29-30. óra)

Csoportos 
bemutatók
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II. félév

Téma, feladat Alapfogalmak, 
nevek 
magyarázata, az 
óra célja, előzetes 
feladatok 
átbeszélése

Tevékenység, 
e s z k ö z ö k é s 
szemléltetési 
források

Otthoni 
feladat 
kiadása, 
egyéni 
kutatómunka

16. hét
(31-32. óra)

A vpa történeti 
irányvonalai 
k ü l f ö l d i é s 
hazai 
példákkal

Installáció, 
térinstalláció, 
vetített felületek, 
live act, performansz
Elméleti ismeretek 
bővítése. 

E l ő a d á s é s 
beszélgetés, 
meghívott előadó.
Technika: projektor, 
dvd lejátszó. 

17. hét
(33-34. óra)

A v p a ú j 
irányvonalai 
k ü l f ö l d i é s 
hazai 
példákkal

A z e l m é l e t 
b e m u t a t á s a a 
gyakorlatban. 
Generatív képek12.

Meghívott előadó 
v a g y e l ő a d ó k 
prezentációja, 
beszélgetés, 
eszmecsere
Technika: projektor, 
d v d l e j á t s z ó , 
számítógép. 

 

18. hét
(35-36. óra)

A generat ív 
képalkotó 
rendszerek 
bemutatása

Generatív, absztrakt, 
grafikai fejlesztő 
környezetek
Képi kompozíciós 
megoldások vázlatos 
áttekintése. 

R ö v i d e l m é l e t , 
filmvetítés, rövid 
mix-ek ve t í t é se , 
meghívott előadó, 
előadók
Technika: projektor, 
d v d l e j á t s z ó , 
számítógép. 

 

19. hét
(37-38. óra)

A flash, mint 
program 
bemutatása, 
animációk 
készítése

Flash alapismeretek 
elsajátítása13, 
animációk 
létrehozása. 
Szoftveren belüli 
színpad, 
osztályrendszerek, 
frame, pixelgrafika, 
vektorgrafika

Előadással 
egybekötött 
gyakorlati munka, 
a n i m á c i ó a 
gyakorlatban
Technika: 
számítógépek, 
projektor. 

20. hét
(39-40. óra)

Flash-ben 
készített 
animációk 
folytatása

Flat art14 Japán és 
B e r l i n i v o n a l a , 
Pictoplasma
Animációk 
létrehozása. 

Filmvetítés, 
animáció készítés
Technika: 
számítógépek, 
projektor. 

Animációk 
készítése

21. hét Generatív Kép , min t ada t , Előadás, beszélgetés 
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(41-42. óra) k é p e k a 
flashben

Flxer.
A flash generatív 
eszköztárának 
különböző 
alkotókon keresztül 
megismerése. 

Technika: projektor, 
számí tógép, dvd 
lejátszó. 

22. hét
(43-44. óra)

A f l a s h b e n 
programozott 
animációk 
szemléltetése

Interaktivitás
A p r o g r a m o z á s 
a l a p j a i n a k k é p i 
tartalmakat 
létrehozó 
vetületének 
megismerése. 

E l ő a d á s é s 
gyakorlati munka
Technika: 
számítógépek, 
projektor. 

Animációk 
létrehozása

23. hét
(45-46. óra)

Programozott 
animációk 
készítése

Önálló programozott 
animáció 
létrehozása. 

Gyakorlati munka

24. hét
(47-48. óra)

Programozott 
animációk 
folytatása

Kompozíció, 
k o m p o n á l á s a 
programozás 
eszközeivel. 

Gyakorlati munka

25. hét
(49-50. óra)

A kép és a 
hang 
programozás 
ú t j á n v a l ó 
bemutatása

Példákkal 
alátámasztva: 
generative vjing

Elmélet és gyakorlat 

26. hét
(51-52. óra)

Hangra 
megvalósuló 
animációk 
készítése

27. hét
(53-54. óra)

 Flash lejátszó 
vj-programok 
bemutatása

F l x e r , l a y e r e k 
ismétlés, maszkolás, 
midi rendszerek.
E g y p r o g r a m 
ismertetése, 
improvizációs 
készség fejlesztése. 

A midi vezér lés 
használatának 
elsajátítása, 
programismeret
Technika: projektor, 
számítógép, midi 
e s z k ö z v a g y 
eszközök. 

28. hét
(55-56. óra)

Flash lejátszó 
vj programok 
használata
Játékos 
eszközök 
midizhetősége
, mint play 
station konzol, 
wii-kontroller. 

Play station
Wii-kontroller15

Eszközök: 27. hét 
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29. hét
(57-58. óra)

Előadásra való 
felkészülés

Improvizáció és a 
tanult ismeretek

Eszközök: 27. hét 

30. hét
(59-60. óra)

Előadás Eszközök: 27. hét 
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4.4.1 ÖT KIVÁLASZTOTT ALKALOM LEÍRÁSA

3. hét

Ezen az órán a videoklipek megjelenése, az ezredforduló audiovizuális törekvései, a vj témák  

köré csoportosul az elméleti előadás és beszélgetés. Az órát a videoklipekről és a vj-ről rövid 

bevezetés kezdi, utána videoklipnézés alapján eszmecsere, beszélgetés alakul ki. Az 

eszmecsere irányvonalai, kérdésfelvetései az audiovizualitás kérdése, a zenei képről való  

gondolatok előhozása. A beszélgetést követően videoklipek vetítése kép nélkül, mely egy 

konkrét feladatra irányul. Első része egy érzelemgörbén berajzolják a tanulók a zene hatására a  

kiváltott érzelmek intenzitását16. A videoklip zenéjét hallgatva előjövő képek jegyzetelése a 

feladat, a zene hatására milyen képekre gondolnak a tanulók. Ezt követően a képek előadása, 

utána a videoklip vetítése képpel együtt. A képek akár egyezőséget, akár teljes eltérést is  

mutathatnak. Ezt a gyakorlati folyamatot beszélgetés követi, melyben összehasonlítjuk a leírt  

képeket a videoklipben látható képekkel. Az órán levetített videoklipek: Cold Cut/Hextatic  

trilógia valamint Chris Cunningham klipjei. Az otthoni feladat kiválasztott zene inspirálta  

képek leírása, jegyzetbe és rajzba foglalása. 

6. hét

A téma rajzolt animáció, tárgyanimáció stop motion technikával. 

Az óra elején az otthoni feladat megvitatása, értelmezése. Utána Edward Muybridge és Székely 

Bertalan mozgástanulmányainak vetítése, megnézése, tanulmányozása. Értekezés a 

filmkockáról, a szekvencia fogalmának megértése, a rajzanimációnál alapul szolgáló fázisrajz 

magyarázata, vagyis az állókép szerepének megértése mozgásban. Ezt követően mindez a 

gyakorlatban, első körben kétfázisú animáció, vagyis „madár a kalitkában” típus készítése, 

utána egy adott mozgás állókép vázlata, utána az állókép vázlat kulcskockáinak rajzolása, ezek 

után a fázisrajzok elkészítése. Az óra eszközigénye papír, rajzeszközök, olló, ragasztó,  

számítógép és projektor. Az értékelés szempontjai a szekvencia elkészítése. Otthoni feladat egy 

hasonló szekvencia kitalálása és rajzolása. 

9. hét

Az órán az animáció készítésének hivatalos menetéről elméleti előadás. A filmes animáció  

munkafolyamatainak bemutatása, az operatőr, a vágó, a fázisrajzoló, az animátor, a rendező  

vázlatolása, a storyboard és az animatics szerepe. Egy meghívott csapat előadása, akik egy 
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animációs videoklipet készítettek, a munkafolyamatokról és a szerepekről eszmecsere. Az óra  

kiértékelése az órán való beszélgetésben történő aktív részvétel. Az otthoni feladat egy kitalált  

rövid történet, történés lerajzolása, storyboard készítése. Az óra technikai feltételei egy darab 

számítógép és egy darab projektor. 

11. hét

A téma maga a vidoloop létrehozása. A loop fogalmának ismétlése fontos az óra első pár 

percében, valamint az otthoni feladat, a zenegyűjtés megvitatása a csoportok szerint.  

Csoportonként a zenék kiválasztása, első körben a zenére létrejövő képek leírása, lerajzolása,  

azt követően a loopok, kis videók létrehozása. A kiértékelés szempontja a csoportmunkában 

való részvétel, valamint a gyakorlati munka elkészítése. 

16. hét

Az órai téma a vj (más elnevezésén vpa, vagyis visual performansz artist) történeti irányvonalai  

külföldi és hazai példákkal. Egy vj csapat meghívása, bemutatkozása, akik installációk  

létrehozásával is foglalkoznak. A vj-zésen kívül az installáció, a térinstalláció, a vetített  

felületek, valamint a live act, performansz műfajban szerepe. Az órán a meghívott előadón 

keresztül, az előadót alapul véve kis történeti áttekintést kapnak a diákok, valamint alkalmuk  

nyílik beszélgetni az alkotókkal, elképzelésekről vitázni. Az óra kiértékelése az aktív figyelem 

alapján történik, 
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4.4.2 EGY KIVÁLASZOTT TANÓRA RÉSZLETES LEÍRÁSA

19. hét 

Feladatterv:

Időbeosztás: Az óra egybevont tanóra, vagyis kétszer negyvenöt perc. Az óra első egy-

ötödében elméleti bevezető oktatás, azt követően gyakorlati tevékenység. 

Téma megfogalmazása: Az Adobe Flash program bemutatása, képalkotó rendszerét tekintve 

mint vektorgrafikus program (itt kitérve a vektor- és pixelgrafika közötti különbségekre), 

mozgóképalkotó rendszerét tekintve, mint animációs és kódalapú szoftver. Az animációs 

nyomvonalon haladva a szoftveren belüli színpad/stage, mint virtuális mozgástér bemutatása, 

az idővonal/timeline ismertetése, az osztályrendszerek, vagyis könyvtári elem struktúrák 

magyarázata, a tartalmak elrendezése. Továbbá vektor alapú figuratív és absztrakt animációk 

készítése. A frame, mint képkocka megértése. 

Tevékenység leírása: Előadással egybekötött gyakorlati munka, animáció a gyakorlatban.  A 

rövid szoftverbemutatást követően a tanulók leülnek a számítógépek elé, és maga az elméleti  

oktatás innentől kezdve a gyakorlattal párosul, a menet közben felmerülő kérdések, problémák  

útján elméleti ismeretek bővítése. A tevékenységhez optimális létszám maximum 10 fő. A  

gyakorlati munka dinamikussága és hatékonysága érdekében minimum öt darab számítógép 

szükséges. Először ismerkedés a programmal, a kezelőfelülettel, utána vektoros rajzolás 

alapeszközeivel történő állóképek létrehozása, ezt követően ezen állóképekből történő 

mozgatás, vagyis animálás folyamata, animációk létrehozása. 

Teremberendezés, kialakítás: A terem alapkialakítása egy darab asztal, mely körül helyet 

foglalnak a tanulók, az asztalon számítógépek vannak körben. A terem egyik oldalán 

vetítővászon, rajta projektorkép. Az ablakok sötétítőfüggönnyel vannak ellátva. 

Munkamenet: Előadás, mely projektoros kivetítéssel párosul. A kivetítőn az első 10 percben a 

Flash programban készült rövid animációk vetítése, azt követően maga a program 

kezelőfelülete látható és rövid elméleti alap összefoglaló. Utána a tanulók leülnek a 

számítógépek elé, és ismerkednek a kezelőfelülettel, majd rövid animációkat készítenek. 

Feladat kiadása: Animáció készítés. 

Feladat leírása: Az animáció készítésnek a vektorgrafikus aspektusból való megközelítése,  

mely egy képzeletbeli rajzolt figura, vagy például egy labda, vagy virág mozgatása, animálása, 

ezt követően ennek asszociatív absztrakciói, például a labdából keletkező fej, formai játékok. 
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Jegyzék, források: 

Killig Time at Home/ British Animation Awards 

Drum Machine/Tokyoplastic

Hirchhikers choice/Minilogue

Kiértékelés szempontjai: figyelem, aktív részvétel alapján. 

Eszközök, munkaeszközök, technikai feltételek: Optimálisan 5 darab számítógép, 1 darab 

projektor, Adobe Flash jogtiszta program. 

Oktatás módszere: Csoportos és egyénenkénti. Az elméleti rész csoportos oktatásban zajlik, azt  

követően a gyakorlati rész az egyéni szinten való foglalkozás, vagy ha egy olyan kérdés, 

probléma merül fel, amely az egész csoportra vonatkozik, akkor közben csoportos oktatás is. 

Óraterv:

Az óra menete 

1-5 percig: Rövid bevezetés a Flash programról. 

5-20 percig: animációk nézése

21-80 percig: feladat kiadása, gyakorlati tevékenység 

81-90 percig: kiértékelés, vagyis az animációk megnézése, eszmecsere. 
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MÓDSZERTANI RÉSZ ÖSSZEFOGLALÓ

A program nyitott, az alkotómunka erre építkezve folytatható. 

Fontos, hogy a diákok számára az adott feladat megvalósítása kötelező, viszont ez nem azt 

jelenti, hogy mindenkinek feltétlen kötelessége például számítógépen dolgozni. Ha valaki  

ragaszkodik a rajzoláshoz, és festményben tudja elképzelni a zene kiváltotta gondolatait, akkor 

megbeszélés alapján arra kell irányítani a munkát, hogy hogyan tudná ő elképzelni azt a 

festményt mozgóképben, rávezetni a nyitottságra. 

Technikai szempontból az ismert vagy újonnan megismert eszközök folyamatosan 

rendelkezésre állnak, lévén meg kell adni a lehetőségét az órán kívüli gyakorlásra. 

Fontos továbbá, mivel maga a tanegység elég nagy tananyagot foglal magában, mind elméleti, 

mind gyakorlati szinten, ha időközben az derül ki, hogy nem tudják esetleg úgy követni a  

leadott tananyagot, mint ami a leírtak alapján kialakult, akkor a tanár is képes legyen  

változtatni a tanegység tematikáján; igazodni a tanulókhoz. Ennek ellentettje is megvalósulhat,  

ha például a diákok túlnyomó többsége már jártas ezekben a médiumokban, előfordulhat, hogy 

olyan technikát szeretnének alkalmazni, melyet a tanár nem ismer, ebben az esetben lehetséges  

egy meghívott előadó „belépése”. 

Lényegesnek tartom a közös alkotómunka közösség- és csoportformáló szerepét az egyéni 

fejlődésen kívül, melynek építő ereje van. 

Az aktuális eseményekre reagálás, mint animációs fesztiválok, pályázatok is fontos sarkkövei  

lehetnek egy-egy munkának. 

A tanmenet kiegészítésére vagy változtatására befolyásoló szerepe lehet a külső workshopok 

szemlézésének. Példának említem a Kitchen Budapest17 új média és technikákra összpontosító 

workshopjait, melyeken gyerekeknek és tinédzsereknek is lehetőségük nyílik ezen technikák 

alapfokú elsajátítására és akár egy nap alatt egy alkotás elkészítésére. 
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GESZTUSELEMZÉS

5.1 MŰVÉSZ ISMERTETÉSE, A VÁLASZTÁS INDOKLÁSA

Gilbert és George angol művészek, javarészt párban alkotnak. Művészi önkifejezésük bíráló, 

politikai, társadalmi és szexuális vonatkozásokkal.  

Gilbert és George képeiken önmagukat használják, mint vizuális önkifejezés forrását, így a 

body art műfajába is sorolhatóak. A body art műfaja is önmagában már rengeteg gesztust  

feltételez, mivel szinte alapját képezi a testtel való kísérletezés, a test kiállítása. Gilbert és  

George képein többnyire saját maguk szerepelnek, szinte lefagyasztott mozdulatsorok egy-egy 

képkockája elevenedik meg, mindezt egy fantázia közegben teszik láthatóvá. Az alkotásokon 

általában minimum párosával szerepelnek, ez a fajta hibrid iker, meghasonult kapcsolat  

kettejük között a képek komponálásában is visszatér. A képeken előszeretettel alkalmazzák a 

mirroring, vagyis tükrözés effektet, mely önmagát a gondolatot és fizikai megnyilvánulását a  

kettősségről továbbértelmezi, önmaga ketrecébe zárja, de egyben kiterjeszti, ráerősít és  

elgondolkodtat. A szimmetrikusság ténye megkérdőjelezi a hús-vér valóságot, de a 

mozdulatokban rejlő kifejezés ezt ellenpontozza. Minden alkotásukon egy vagy több gesztus 

figyelhető meg, a gesztusok egymással rokon kapcsolatok, de milyenségükben és 

kifejeződésükben egy-egy ponton eltérnek. 

Érdekesnek tartottam megfigyelni nem csak az egyéni gesztust, hanem magát az eltérést is, - a  

gesztus és a környezeti elemek, melyek más gesztusokat is magukban foglalnak – ennek 

hatásait a gesztusra, átértelmeződését. Vizsgálatom kiindulása a képek leírása, a látható 

gesztusok felsorolása, egy gesztus kiválasztása és annak elemzése önmaga és a környezeti 

elemek tükrén keresztül. 
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5.2 GESZTUSOK ELEMZÉSE

1. Names

A figurák egymás háta mögött láthatóak, mint egyfajta bűvészpóz. Arcuk kifejező, kifigurázó,  

melynek mondandójához szervesen kapcsolódik kezük és testtartásuk. Arcukkal grimaszolnak 

a külvilágra, vagy a nézőre. Ez a gesztus egy valamilyen dologra való reakció folyománya 

lehet. A lábak enyhe terpeszben, a térd meghajlítva, a test előregörnyed. Egyikük a száját húzza  

két oldalra kezével, másikuk kinyújtja a nyelvét, kezei árnyként vetülnek arcára. Tipikusan az a  

kifejezés, testi mozdulat, melyet kisgyermekeknél figyelhetünk meg tömegesen. Akár egy 

önsérelemre való reakció, vagy egy kicsúfolásra irányuló gesztus. A gyermeki én teljesen 

előtör. A tiszta, szinte öntudatlan reakció elementáris erővel fejezi ki az érzelmek fokozott  

állapotát. Az egész testtartás zsigereiben egy mozgó póz egy pillanata. Minden mozgásban van,  

az arc, a mimikai kifejezések, a kéz, a kar, a hát, a térd, lényegében az egész testet alapjaiban 

mozgató testtartás, melyet egy belső feszültség tart egyben. 

A hátsó figurát szemlélve láthatjuk, hogy a szem kidülled, az arc rengeteg izma megfeszült, a 

homlok összeráncolódik, a szájat meg teljesen nyitva látjuk és a nyelv kinyújtva. Szinte halljuk 

a hangot, mely belülről tör elő e gesztus létrehozása során. Viszont a kéz helyzete továbbmutat, 

ugyancsak egy gyermeki gesztusra, a megijesztésre utal. 

2. Ginkgo ginkgo

Mindkét figura üvölt. Az egyikük teljes testében látszódik, karja lefelé és előre fordított  

tenyérrel helyezkedik el. A másik figura feje látszódik erőteljesen, mely az első figura teste 

előtt helyezkedik el. 

Ijedt, ugyanakkor kérdő arckifejezés látszódik a hátsó figura mimikájában. A szem nagyra 

tágult, a szemöldök felhúzott állapotban van, a száj ordításra nyílik. A kezek magukban 

rejthetnek kérdő tartást, ugyanakkor egy magyarázó, az értetlenség ellen irányuló pozíciót is. A  

kar a test előtt helyezkedik el teljesen nyújtott tartásban, a tenyér kifelé néz és mind az öt ujj  

szintén nyújtva van, egymástól távol, nem szorosan egymás mellett. Az üvöltés közlés, mely a 

beszéd, mint artikulált hangok egymást követése szerepének szempontjából nem annyira, 

inkább ösztön szempontjából vizsgálandó. Az üvöltés megnyilvánulása egyrészt hangokban, 

másrészt arckifejezésben érzékelhető. Vagy belső lelki feszültség távozásának kifejeződése, 

vagy lehet harci kiáltás. Az arcon továbbá a szem az, mely követi ezt a vonalat, kidülledt, 

kikerekedett állapotban van. 
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Jelen esetben fontosnak találom a képkompozícióban azt az egységet képező vonalat, mely egy  

körvonal a figurák körül, de cikkcakkban tört, tehát mint egy nonfiguratív absztrahálása a 

figurák gesztusainak továbbá erősítő jellege is van a gesztusokra. 

Ez a gesztus nagyon erőteljes.

3. híd

A figurák előre néznek, gesztusuk, mintha papok lennének és áldást adnának. Viszont  

felfedezhető benne egy szó szerint vett tartás. Egy valami irányában, valami ellen irányuló 

tartás. A „nem kérek többet” felszólítás, vagy a megadás tartása. A bal oldali figura arcán a  

homlok ráncolt, a szemek tekintete ezáltal mogorva kifejezést is felvesz. A kar a könyöknél  

majdnem teljesen hajlított pózban van, a kézfejen az ujjak nincsenek összeszorítva, egymástól  

elállnak. A jobb oldali figura karja szintúgy ezt a pozíciót veszi fel, viszont a kézfejen eltérés  

figyelhető meg. A hüvelyk- és kisujj a középső három ujjtól távolabb van, viszont a középső 

három ujj egymással szorosan összezárva. Ez utalás lehet a szentháromságra, mint Atya, Fiú és  

Szentlélek, vagy szellem, test és lélek. A hármasság a világ szimbolika rendszerében rengeteg  

helyen felbukkan, akár például az idő, a világ, a nap hármasságáról beszélünk. Ez a hármasság 

lényegében egy nagy egység leképzése három szintre, vagyis a három önmagában egységet,  

egészet fejez ki. Az áldást adó kéz és ez a szentháromság teljes mértékben összefügg, ha az  

isteni jelenlétről beszélünk. A jobb oldali figurán továbbá az arc szinte teljesen kifejezéstelen, a 

szemek előre néznek, az arc kisimult, semmilyen izommozgás nem fedezhető fel. A szem és 

egyben az arc egyrészt a semlegességet,  másrészt a teljességet, vagyis a gondolatmentes 

tisztaságot fejezi ki. Az egész test zárt pozícióban van, a lábak szorosan egymás mellett. 

Az egész testtartás kifejezhet megadást, vagyis egy külső tényezővel szembeni védtelenséget.  

A tehetetlenségi állapot megnyilvánulása mely tehetetlenség ellen az egyetlen védekezés a  

feltartott kéz. A bal oldali figurára inkább vonatkoztatható ez a megközelítés, mivel az arcán 

gondterheltség is megfigyelhető. A jobb oldali figura arcának semlegessége ellentétben van a 

védekező testtartással, tehát ebben az esetben szinte egyértelmű a gesztus, vagyis a nyugodtság 

és az áldás adás. Ennek a gesztusnak a szempontjából inkább a gesztusról, mint folyamatról, és  

nem mint hirtelen bekövetkezett állapotról, vagy hirtelen bekövetkezett hatásra való reagálásról  

van szó. 

4. Ginkgoed

Mindkét figura tenyerébe zárja fejét, szemük csukva van. Az egyikük, a bal oldalon található, a  
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fülére illeszti kezét, tehát lényegében egy hangokon kívüli világban helyezkedik el. A másik 

figura kezén támasztja fejét. A karok könyöknél hajlított helyzetben vannak valamint nincsenek 

szorosan a test vonala mellett. Mindkét figuránál a kezeken még egyszer ugyanannyi kézfej 

van, ezek „virtuális” kezek, melyek a valódi kezekkel kapcsolatban vannak. Mindkét esetben a 

kapcsolat az egymás felé fordított tenyér és ezzel a két kéz között kialakított zárt rendszer 

létrehozása. A bal oldali figura arcán a becsukott szem, az enyhén lefelé fordított fej, a száj 

vonalának lefelé fordulása a külvilág kizárását jelképezi. Továbbá a kéz szerepe jelen esetben a  

fül, mint érzékszerv kiiktatása, vagyis a hallás, mint tényező megszüntetése. A szem, a száj és a  

fül állapota csukott, a belső világban való elmerülés figyelhető meg, vagy a külső világ 

kizárása. A becsukott szem, becsukott száj és becsukott fül hármassága is szimbólum. Japán 

ábrázolás szerint majmokkal szokták ábrázolni, akik befogják a szemüket, szájukat vagy 

fülüket. Ez eredetileg a titkok őrzőit és hírszerzőket jelentett, utána átalakult és tartózkodássá  

vált, attól való tartózkodássá ami a bűnt jelenti a földi életben. A képen a bal oldali figura  

kezével befogott füle és a szeme és szája csukott helyzete már nem a megfigyelésről árulkodik, 

hanem a tartózkodásról és a belső világ őrzéséről. Ez a gesztus a külvilág felé zártságot sugall,  

nyugodt pozíció, amikor valaki elmerül a belső világában, gondolataiban és ezt a külvilág  

tudomására hozza. Akár lehet a külső világ keltette belső zavar megoldására irányuló gondolati  

jelkép. 

5. Move

A két figura felsőtest és fejrésze látszódik. A bal oldali figura felfelé néz, a jobboldali előre, 

kezük, bár más pozícióban, de mindkettő felfelé tárul, tehát imapóz de lehet akár 

irányítószerep, vagy magyarázó is. Ha az ima oldaláról nézzük, akkor a baloldali figura lehet az  

áldáskérő, a jobboldali pedig az áldást adó. A kép címe is utalás, mely a kompozícióban is  

szerephez jut. Utalás lehet magára a mozgásra és utalás lehet a változásra is. A kép határozott  

vonallal középen két síkra tagolódik. A bal oldali figura, mely felfelé néz ujjai nyitottak,  

nincsenek szorosan egymás mellett. A felfelé irányuló kéztartás alátámasztja a felfelé irányuló  

nézést, figyelmet, mely egyértelműen Isten, vagy egy felsőbb irányítás felé néz. Szája beszédre 

nyitva, tehát bizonyára  mond valamit, vagy az áhítat jele mutatkozik. Arckifejezésén többet  

nemigen lehet észrevenni, mivel itt is a tükrözés effektet alkalmazva az arcvonalból látszódik a  

legkevesebb. A vállak alap pozíciójukban vannak, a mozdulatot a kar, a kéz és a fej, valamint  

kisebb mimikai jelek feltételezik. A gesztus elképzelhető mozgásban, de lehetséges statikus 

változata is. A gesztust egyértelműen a kar- és kéztartás fejezi ki a legerőteljesebben. A 
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tenyérrel befelé, egymás felé és felfelé irányuló kézfej, a könyöknél hajlított kar mind uralják a  

figura kompozícióját. 

6. Cowls

A cím jelentése csuklyák. 

A képen két figura látható, az önarcképük. Mind a bal, mind a jobboldali figura keze a szájában 

van, gyermekkori félelem-kifejezést juttatva eszünkbe. Arcuk különböző: a bal oldali szigorúan 

néz, a jobb oldali meglepődve és egyben félelem ittasan. A szájba tett kéz ugyanakkor utalhat a  

gyomorra, vagyis utalhat arra, hogy a szájon keresztül jutnak a dolgok az ember gyomrába és  

vissza. Ez a szimbólum Francisco Goyánál, mint a hányás szimbóluma jelent meg, mely azt 

jelentette, hogy így távoznak a rossz szellemek az emberből. Visszatérve a gyermekkori 

viselkedésre, akkor látunk ilyen gesztust, amikor egy hirtelen jött történés félelmet vált ki, vagy  

amikor folyamatos külső vagy belső hatásra, vagy ingerre úgy reagál egy gyermek, hogy a 

kezét a szájába teszi, mintha vacogna. A jobb oldali figurán ez a félelem és meglepődés az 

arckifejezésén nagyon tisztán nyomon követhető. A homlok enyhén összeráncolt állapotban  

van, a szemöldök íve felhúzva, a szem kidülled és rémülten figyel, mintegy pillanat töredéke 

alatt bekövetkezett folyamatra reagálva. A testtartásban a karok leengedett, vagyis a test mellett  

párhuzamos tartást vesznek fel, ami azt jelenti hogy maga a kézfej nincs összeköttetésben a  

karral. Ez egyértelmű utalás a belső feszültségre, belső riadalomra, megrettenésre. A száj ordít,  

de hang nem tud kijönni rajta keresztül, mert a kéz ebben megakadályozza. A bal oldali alak  

egy gondolattal előrébb jár, ugyan a kéz pozíciója ugyanaz, de az arckifejezés már nem a 

meglepettségre, hanem a kiváltó esemény, vagy belső feszültség nem értésére utal. A gesztus  

olyan belső feszültséget rejt, melynek igen erős a vizuális tartalma, nagyon kifejeződik a 

testtartásban, az arcban, a fej és a kéz viszonyában a feszültség, valamint hirtelen jött nem várt 

helyzet, szituáció bekövetkezésének utóhatása. 

7. Twelve

A cím jelentése Tizenkettő.

Két álló figura. Kezük imádkozó pózban. Arcukon sem mosoly, sem szomorúság nem látható. 

Meredten figyelnek kifelé. Lábuk szép rendezettségben egymás mellett helyezkedik el, 

semmiféle mozgást nem végeznek a kezükön kívül. Talán az arc önkifejeződésében a 

szemekben található egy nagyon apró kérlelő tekintet. Mindkét figura keze tenyérrel egymás 

felé össze van érintve, az egyik figuránál a két kéz teljesen összeér, a másik figuránál ugyan a  
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tenyér részek szintúgy egymás felé fordulnak, de csak az ujjak érintik a másik kéz ujjait. A 

tenyérrel befelé fordított kézfej általában az imádkozás szimbóluma, de például Indiában az 

ujjaknak is energia átviteli tulajdonságot adtak. A kép áhítatos, transzcendentális kifejezésére  

egy elem határozottan rámutat. Mindkét fej homlok részénél fényvisszacsillanás látható. Ez a 

visszaverődés mesterséges, a középső szemre, vagyis a harmadik szemre utal. A harmadik szem 

a belső látás, valamint az olyan típusú kifelé látás szimbóluma, mely nem a fiziológiai  

értelemben vett látás, hanem inkább az észlelésre utal. Olyan észlelésre, mely az adott testi  

érzékszervekkel nem felfogható, szellemi, lelki nyitottságra vonatkozik. A fejek mögött látható  

növények szárainak elhelyezkedése szinte antennaként funkcionál, vagyis két szár mintegy 

„agancs”-szerű alakzatban látszódik a fejből kinőni, vagy a fej vizuális megjelenéséhez  

szervesen csatlakozni. Az antenna, mint vételi lehetőség jelenik meg, köznapi értelemben véve 

az adást lehet vele fogni. Ebben az átvitt értelmében isteni, természetfeletti jelet fog. A gesztus  

kifejeződése egyrészt a szerénység és áhítat, másrészt a bizonyosság, a gesztus önkifejezése és  

a gesztus célja, mint ima, mint kapcsolatteremtés létrejön, a környező szimbólumok által 

felerősödik. Tehát egyfelől bizonyosság a földi, vagyis fizikai létben, másrészt kérlelő gesztus 

is ebben az irányultságban. Erre a gesztusra maga a cím is utal, ugyanis mint számszimbolika, 

a tizenkettő a világmindenséget jelenti. 

8. Fates

A cím jelentése: sorsok, végzetek. 

A két figurának a kép oldal részein „V” alakot formál a kezük, vagyis jelet mutatnak. A „V” 

victory-t, vagyis győzelmet, békét jelent abban az esetben, ha a tenyér és az ujjak kifelé  

mutatnak. Ezt a jelet Churchillhez kötjük.  Ha a tenyér helyzete fordított, akkor más a jelentése.  

Kimondottan a másik felé irányuló rosszakarat kifejezése. Az arcok mimikájában mély 

összeráncolt homlokot, morózus tekintetet és enyhén lefelé görbülő szájat vélek felfedezni. A  

vállak lazán ejtve vannak, a könyök hajlított pozícióban. Mindkét figura alatti részen tenyerek 

láthatók, nyitott tenyerek, vagyis kifelé forduló állás. A két tenyérpozíció összehasonlítása is  

érdekes ellentétet mutat. Az alul elhelyezkedő önmagában lévő nyitott tenyér és a felette lévő  

figura zárt tenyere, melyből ugyan két ujj nyitott, de maga a tenyér nem látható, a kézfej külső  

része látszódik csupán. A kéz a „V”-t formázó ujjakon kívül szinte ökölbe van szorítva,  

egyértelmű mozdulattal becsukódhat ebbe az ököl pozícióba. A szemek színüket is tekintve az  

egyik figurán piros, a másikon sárga, tehát megjelenik a vér szimbóluma, mint „vérben forgó” 

szem és megjelenik a düh, az irigység, mint sárga.  A sárga egyéb értelmezésben jelenthet még 
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fényt, mint például a napfény, tehát ezáltal belső fényre is utalhat, vagy magára a 

hallhatatlanságra. A képen elhelyezkedő további két, vagyis négy figura középen található. A 

figurák tiltó, vagyis tiltakozó test-és kéztartásban vannak és kiáltanak. Ez a környezet a „V” 

jelet mutató figurára is hatással van, egyértelműen a gesztusra is. Minthogy a „V”-t formáló  

kézfej fordított pozícióban található, így önmaga képezi a saját ellenpontját. A hétköznapi 

értelemben vett „V” jel kézzel mutatása jót kölcsönöz a környezeti együtthatókra, emberekre jó  

hatással van, pozitívumot fejez ki. Ennek az ellenpontozása a negatív vetület. A jel, mint  

pozitív tagadása és megfordítása. Az említett színek a képen részleteiben is megjelennek, vagy 

piros, vagy sárga öltönykabátot viselnek, ennek fordított állapotában ugyanúgy sárga és piros 

az ing, szintúgy a nyakkendő, valamint a hajszín is. Összességében az egy figurára 

vonatkoztatott gesztus a környezet figyelembevételével nagyon erőteljes, kifejező, hétköznapi 

jelszimbólumot felhasználó, tiltakozó gesztus. Nagy erővel hat az arc mimikai kifejezése, mely 

ezt tovább erősíti. 

9. Apostasia

Az aposztázia cím jelentése az egyháztól való elszakadás és a pogány életbe való visszatérés. 

A képen négy alak látható teljesen szimmetrikusan elhelyezve a képen. Minden alak egy 

helyben, zárt pozícióban áll. Karjaik zártabbak, egymást keresztezve mutatnak előre vagy  

oldalra. A kezek, kézfejeken az ujjak zártak, hajlítottak, kivéve egyet, a mutatóujjat, az nyújtott  

tartásban van. A bal oldali két alaknál az mutatóujj felfelé és oldalra irányul, a jobb oldali két  

alaknál a mutatóujj lefelé és oldalra irányul. A mutatóujj nyitott helyzete helyzeti utalás, egy  

dolog felé irányuló mozdulat, figyelemfelkeltés. Ezen szerepéből kiindulva információ átadása,  

figyelemirányítás. Továbbá az ujjal mutogatás szimbóluma is, mely ízléstelen magatartás. 

A képen az alakok keresztbe tett karja, vagyis egymást keresztező karja kifejezésre juttat  

gátlást is, vagy ellentétességet és a kézzel ellenkező irányokban való mutatás, valamint felfelé  

és lefelé pozicionált irányok egymás ellenpontjait, ellentété képezik. Ez magára a címre utal, az  

aposztáziára, mely az egyháztól, a hittől eltér, vagyis annak hátat fordít és a pogányságba tér  

vissza, vagyis teljesen ellentétes irányba megy, mint addig.

10. Rack

A képen szintén két figura látható ugyanabban a mozdulatban. Oldalról látszódnak az alakok 

félig eltakarva egy láthatatlan fal által. A mozdulat azt juttatja eszünkbe, mikor valaki bebújik 

egy fal, vagy egy fa mögé és onnan kiles, felbukkan, aztán visszatér. Megint egy gyermeki 
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játékfajtával találkozunk, a bújócskával, mely a felnőtt viselkedésében is jelentheti ugyanazt.  

Az elbújás valami vagy valaki elől, de közben a munkálkodik a kíváncsiság. Amikor kinéz a  

rejtekhely mögül, az információszerzésre irányul, viszont nincs tudtában annak, hogy mivel  

találja szemben magát. Ez a pillanat a képen még az a pillanat, amikor a mozdulat már 

megindult, már látható a kitekintő arc, viszont maga a személy, aki kitekint, még nem lát  

semmi olyat, mely hatásra megdöbbenne, vagy változna az érzelmi állapota. Valószínű, az ezt  

követő pillanatban történik. Az arcok rezzenéstelenek, valójában szinte csak a szemöldökön 

látszódik egy kis összehúzódás. A szemek előre tekintenek, a száj egy vonalban látszódik, tehát 

semmilyen egyéb más kifejezést nem lehet felfedezni a szemöldökön kívül. A póz ugyanakkor 

egy szimpla szemlélő póz is, tehát érzelmi kilengésnek nyoma sincsen. Ha az első  

megközelítést követjük, akkor valamilyen szinten spontán, tehát a fal mögül figyelés spontán 

reakció az elbújást követően, a személyességre meg a gyermeki cselekvés felnőtt mivolta utal. 
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