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Mûvészet

„Az alkotás szerintem minden 
embernek fontos, mert sikerélményt, 
magabiztosságot nyújt, ami ebben 
a rohanó világban pici fénypontot 
jelent” – Ancsa, könyvelő Mező-
berényből, a Gyomaendrődi tábor 
résztvevője.

Ismét mögöttünk egy nyár, újabb 
alkotótáborok sora, ahol változatos 
teendők várták az alkotókat. Egy-
egy hétnyi kihívás azoknak, kik a 
festészetben, mint e sajátos-magá-
nyos önművelési formában keresik a 
varázslatot, melynek rég’ nyoma ve-

szett egyszerre rutinos és rutintalan 
hétköznapjainkból.

Egy alkotóművész közösségi lét-
formáját, a közösségi művelődésben 
elfoglalt helyét meghatározandó jó 
apropó egy nyári kurzus. Intenzív 
tanulás és sok tanulság, aktív pihe-
nés és önfeledt szórakozás. A festő 
szemével egy tábor jó alkalom, hogy 
az alkotófolyamat során hozzájuk 
hasonlókkal együtt éljék meg a si-
kereket, és együtt szembesüljenek 
önnön hiátusaikkal, látva-belátva, 
hogy ez nem szégyen, és erénnyé 
kovácsolható. Mert a társas közeg 
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alkotómûvészet1 
és közösségi mûvelôdés

– (m)érték pro és kontra

1 Értsük a képzőművészetet az alkotóművészet szinonimájaként.

megerősít abban, hogy hibákból is 
épülhetünk, ami a művészettel ta-
nítás – művészet-tanulás során kü-
lönösen érvényes. Az önkifejezési 
formák csoportos gyakorlásai pedig 
komoly önismereti tréninggé for-
málódnak, egyszerre edződik a sze-
mélyes- és kollektív én-tudat, de az 
itt születő mű mégis csak az egyén 
sajátja marad.

A kihívás szakember szemmel 
a megújulás lehetőségeiben, az ér-
tékközvetítés friss gondolatiságában 
és a tartalom kvalitásában rejlik. 
Jómagam, figyelemmel kísérve a 
programok mögött húzódó erőket, 
„áramlatokat”, valahogy mindig a 
művészet személyiségre irányuló 
közvetett hatásait vizsgálom, tekin-
tettel az életkorra, nemre, iskolá-
zottságra, műveltségre, személyi-
ségre, az egyéni motivációkra és így 
tovább. A saját életében mire jut az 
alkotó ember azzal a tudással, él-
ménnyel, tapasztalással, amire most 
szert tehet? Egy része megfoghatóvá 
válik az alkotás minőségében, de a 
másik rész a személyiséget formálja 
tovább.

Miután a „köz” művelésének 
egyik kiváló eszköze a művészet, 
az e szellemiségben szerveződő tá-
borok felszíne alá szeretnék rejtőz-
ni. Csendesen, halkan, hogy meg 
ne zavarjam a munkát… Amikor 
az ember teszi a dolgát, nincs ideje 
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Mûvészet

elgondolkozni olyasmikről, melyek 
kevésbé tűnnek éppen fontos és ak-
tuális kérdésnek. Most volt egy kis 
időm vizsgálódni, elmerengeni és 
meglátni az arcokon átfutó kétely 
vagy megerősítés árnyát, a „társ” és 
a tanár felé irányuló kérdő tekinte-
teket. Ahány alkotás, annyi alkotó, 
ahány önálló munka, annyiféle atti-
tűd, benyomás és emóció. Hogyan 
lesz ebből összhang, építő közösségi 
művelődés? Milyen értékeket tu-
dunk meghatározni és hangsúlyoz-
ni, mivel érvelhetünk, ha az amatőr 
művészet mellett szeretnénk szólni? 

„a fOLYaMat”

Meglátni a „nádcsomót”, a víz-
tükrön megcsillanó fényeket, a 
fákat, az utat, az elválasztó vagy 
kapaszkodni segítő korlátot, egy 
emberi figurában az érzést és az 
embert magát... Meglátni, észlel-
ni, befogadni, átélni, azonosulni, 
feldolgozni, élménnyé kovácsolni 
és mások számára érdekes, értékes 
mondanivalóval továbbadni. Gon-
dolatokat közvetíteni, kitárulkozni 
és megmutatkozni őszintén, tisztán, 
nyíltan és emelt fővel. Itt nincs helye 
a felszínességnek, a kliséknek vagy 
habkönnyű témáknak, és tudjuk, 
ez nem kényelmes és nem is prob-
lémamentes. De most, a csoport 
többi tagjával megvitatható, hogy a 
család és a szomszédok valószínűleg 
nem fogják kedvelni az e szellemben 

született művet, és nem is veszi meg 
senki, de ez van, meg kell csinálni, 
mert ez a feladat és kihívás, melynek 
öröme a közös élmény, az együtt 
megélt tanulság és kollektív felisme-
rés, de a mű a miénk.

Igen. Nagy feladat a saját korlá-
tainkat átlépve a mélybe ugrani, hol 
újra „egyedül” maradunk, egyedül 
hinni a hitelesség és a mondanivaló 
értékrendszereiben, remélve, hogy 
idővel ismét értő társakra lelünk. 
Nem könnyű, és nem egyik pilla-
natról a másikra változó attitűd. 
Olyan folyamat, amely, ha kezdetét 
veszi, hatalmas önfegyelemmel és 
folyamatos tanulással vihető végig – 
mert célja van. Ez határozza meg a 
művészet (m)értékét.

„eGYéN éS KÖZ”

„Az amatőr alkotó tevékenység 
a szabadidő hasznos eltöltésére, ér-
tékteremtő elfoglaltságra irányul; 
s mert ennek termékeny közege a 
közösségi művelődési forma, mű-
vészeinket az alkotókörök, szakkö-
rök rendszeres látogatóiként tartjuk 
számon, és nem feltétlenül aktív ki-
állítókként.”2 

Az, hogy önmagunk számára kö-
zösségre találjunk, véleményem sze-
rint keveseket motivál festészet vagy 
bárminemű alkotófolyamat gyakor-
lására. Belátom, van rá precedens, 
de nem ez a bevett gyakorlat. Így a 
késztetés talán máshonnan eredhet. 

A tanulási motivációk (presztízs, 
egzisztenciális és „önmegvalósí-
tó”- intellektuális) sorát vizsgálva a 
művészeti területen mindhárom-
ra találunk példákat. Az első kettő 
önmagában a közösségi művelődés 
szempontjából, e helyen, nem rele-
váns kérdés, de remélhetően máshol 
sem, csak szerencsés egybevágóság 
lehet. Sokkal fontosabb, hogy az ön-
megvalósítás szándéka miként épít 
közösségeket, és miként viheti előre 
a közös ügyünket, melynek közép-
pontja az ember (m)értéke? Miért 
fontos és jelentős, hogy a közösségi 
művelődésben helye legyen az ama-
tőr alkotóművészetnek, ami alapjá-
ban véve nem kifejezetten közösségi 
létforma,3 és mit tehetnénk az ellen, 
hogy sajnálatos módon éppen az 
egyéni alkotókhoz jutunk el nagyon 
nehezen, s tapasztalatból tudjuk, 
hogy a vizuális értékrendszerünk 
sérülékenysége ezen a ponton mu-
tatkozik meg igazán?

Akik közösséghez tartoznak, 
annak számos előnyét élvezhetik. 
Nem feltétlenül azért, mert az em-
ber alapjában véve közösségi lény, és 
bármely tettünk csak egy másikhoz 
viszonyítva tett, mérhető produk-
tum. Inkább azért, mert a mai vilá-
gunkban az egyik legfontosabb do-
lognak a számunkra értékes infor-
mációt és az interakciók lehetőségét 
tartjuk. A nem hivatásos alkotó két 
fontos dologra vágyhat, ami köny-
nyebb közösségben, mint egyedül. 
Az egyik a nyilvánosság (pl. kiállí-
tások, fórumok), a másik, a számára 
nehezen elérhető és megszerezhető 
szakmai tudás. A probléma megfog-
ható abban, hogy a műhelyekből ki-
kerülő munkák a tartalmi igény hi-
ánya mellett sok esetben a szakmai 
járatlanságból eredő értéktéveszté-
sek hordozóivá is válnak. Így a „fizi-
kai formát öltött” képet csak idővel 
követi a tanulási folyamat kérdéskö-
re, legtöbbször akkor, ha a mű egy 
avatott elé kerül, aki helyén kezel-
ve a tényeket felhívja a figyelmet a 
művészet lehetséges útvesztőire. És 

2  Az idézetet a szerző saját, korábbi írásából emelte át.
3  Bár hazánkra vonatkozóan pontos számadatokat nem ismerünk, de az Amator Artium pályázatok önkéntes alapon kitöltött ezernyi adatlapjából kiderül, 
hogy az alkotók többsége nem kapcsolódik alkotóközösséghez, míg, akik igen, gyakran 2-3 közösség tagjaként is feltüntetik magukat. Nyilvánvalóan fontos 
lenne tovább vizsgálni e kérdést, akár életkori megoszlás, akár az egyéni jellemzők (iskolázottság, orientáció, személyes motiváció, családi állapot, státusz stb.) 
hogy pontos képet alkothassunk a jelenről.

Dóri éva
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következik az újabb felvetés, hogy 
van-e mérce, mellyel hitelesíthető 
a tartalom, és van-e szakmai tudás, 
amely eszköz lehetne kezünkben? 
Természetesen van. Csak a forrás 
érhető el nehezen. Szükségesnek 
gondolom, hogy megfelelő kompe-
tenciákkal bíró szakemberek válja-
nak elérhetővé országszerte.

Az eddigiekkel szemben, (meg-
nyugtatásul) mindennek az ellen-
kezője is igaz, amikor egy-egy zsű-
rizés, tábor, konzultáció vagy szak-
mai nap alkalmával rejtett ékkövek 
kerülnek látóterünkbe, és büszkén 
példázhatunk, felmutathatunk vala-
mi fontos, kizárólag emberi értéket. 
Ez lehet szimpla tehetség, kemény 
akarat vagy segítő kezek által for-
mált gyöngyszem. Lényegét tekintve 
mindegy, mert idővel mércévé lesz.

A sok jó példa nyomán is fon-
tos az alkotók összefogása, együt-
tes képzése, lehetőséget adva a 
megmérettetésre, megmutatko-
zásra, a szakmai ismeretek bőví-
tésére és megerősítésre, éreztetve 
mindannyiukkal, hogy nincsenek 
egyedül. Mert tudjuk, hogy egy 
„hegy” mindenki számára próbaté-
telt jelent, de van, aki lomhán meg-
kerüli vagy helyből átugorja, és van, 
aki edz, hogy megmássza, mert meg 
akarja mászni – és higgyük el, ez 
utóbbit szerencsésebb megerősítő, 
támaszt adó közegben tenni. 

„tett éS KOR”

Elgondolkodtató, hogy mindeh-
hez mikor találunk kellő bölcses-
séget és alázatot. Amikor az élet 
nyűgje megtanított szinte minder-
re, ami szükséges lehet a harmoni-
kus folytatáshoz. És milyen csoda, 
melyre csak a természet hivatott, 
hogy engedi kibontakozni a „hatást”, 
éppen akkor, amikor idő is kerül 
rá. A lecsillapodott, tisztán látó és 
gondolkodó ember életének azon 
szakaszában, ahol ő maga maradhat 
önnön életének számadója. Profán 
megközelítés, hogy önmagunk örö-

4 A ’70-es 80-as virágzó alkotóköri élet főszereplői a 30-50 éves korosztály képviselői voltak. Az amatőr művészeti mozgalmi élet ’90-es években kezdődött 
lassú „hanyatlása” részben a szabadidős alkotómunkát támogató nagyvállalatok megszűnésével, átalakulásával, részben a kulturális intézmények forrásainak 
csökkenésével, valamint a politikai és gazdasági fordulatok társadalmi kihatásaival magyarázható. 
Az egykori aktív „magok” köré egyesületek, alapítványok szerveződtek, de példaértékű azon művelődési intézmények erőfeszítése, amelyek alkotóköreik 
fennmaradásáért máig küzdenek.
5 WHO

mét szolgáló kedvteléseink nyilván-
valóan aktív életéveink végén nyer-
nek nagyobb teret mindennapjaink-
ban, amikor időstruktúránkban az 
egzisztenciális tevékenység helyére 
a családi teendők és a személyes „ér-
dek nélküli” elfoglaltságok lépnek. 
Mindemellett a közösségi alkotói 
munkaformák kiváló lehetőséget 
adnak arra, hogy egyéni érdeklődési 
körünknek megfelelően képezhes-
sük magunkat, csiszoljuk személyi-
ségünket, és mindehhez társakra 
leljünk. 

Az elmúlt évek egyik tapasztala-
ta, hogy az aktív középkorosztály ál-
tal évtizedeken át uralt amatőr alko-
tóművészet terepét4 mai, korszerű 
kifejezéssel élve az áthajlás korába 
lépők és idősödő nemzedék5, azaz 
az 50-60 év és a 60-75 közöttiek – 
de nem ritka a 75 év felettiek rész-
vétele – uralják. Ha ezen életszaka-
szok speciális jellemzőit vizsgáljuk, 
kézenfekvő változások rajzolódnak 
ki a családban, munkában – a tár-
sadalomban – betöltött szerepeink, 
az életkorunkkal együtt járó fizikai 
változások és mentális erőnlétünk 
tekintetében. 

De a témában meghatározó kér-
dés az egészségi állapot is, mind 
szellemi mind testi vonatkozásban, 
megkülönböztetve a művészette-
rápia és a művészet-preventív al-
kalmazási területeit. A mentális és 
önértékelési zavarok, pszichiátriai 

betegségek esetében használatos 
művészetterápia közvetett eredmé-
nyei sok kapcsolódási pontot mu-
tathatnak a művészet-prevenciós 
folyamatokkal. Olykor e két megkö-
zelítés össze is mosódik. 

Tény, hogy az önművelés során 
végzett szellemi és a csoportban 
végzett (inter)aktív tevékenység 
hatással van közösségi kapcsolata-
inkra, ezzel együtt egészségünkre, 
a hétköznapok során elénk kerülő 
problémákkal szembeni személyes 
attitűdjeinkre – összességében az 
életminőségünkre. Távolabbról néz-
ve az alkotás, az alkotó-folyamat így 
alkalmassá válik arra, hogy korunk 
legnagyobb társadalmi kihívásira is 
válaszokat keressünk általa. S ezzel 
visszatérhetek az első, magamnak 
felvetett kérdésekhez. A művészet 
eszköz lehet, ami a közösségi mű-
velődés által segíti az embert érvé-
nyesülni, alkalmazkodni, emelt fővel 
járni. Értékközpontú tevékenység, 
amely meghatározó része kultu-
rális, művelődési szokásainknak, 
emberi létünk megőrzésének. Tény, 
hogy nem tud közvetlenül reflek-
tálni gazdasági problémákra, de 
hozzásegítheti az egyént szellemi 
autonómiájának élethosszig tartó 
megőrzéséhez. És ez fontos, aktu-
ális kérdés. A folyamatos aktivitás, 
az önérvényesülés lehetősége élhe-
tő hétköznapokkal ajándékoz meg 
minket. S mire lehetne ma nagyobb 
szükségünk ennél?
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