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Kovács AnikóKovács Anikó

Rajzolgatás vagy 
társadalomfejlesztés?

Beszélgetés Kovács-Csótai Zsófi ával 
és Kocsis Emesével, a Miskolc Sketchers szervezőivel

Egyre többször beszélhetünk 

arról, hogy a művészetet eszköz-

ként használják alkotók, kutatók, 

vagy akár közemberek társadalmi, 

vagy gazdasági folyamatok generá-

lására. A miskolci rendezvényeken 

és a legnagyobb közösségi oldalon 

egy izgalmas kezdeményezésnek 

lehetnek tanúi a képzőművészet 

és a rajzolás iránt érdeklődők. 

A  „Miskolcot rajzolók közössége” 

azért jött létre, hogy biztosítson 

egy helyet, ahol közösen és egyé-

nileg is megörökítik Miskolc szép-

ségeit, helyeit. Rendszeresen talál-

koznak, helyszíneket adnak meg, 

ahol mindenki szabadon értelmez-

heti az őt körülvevő környezetet. 

Bárki csatlakozhat a közösséghez 

és megoszthatja a városról, az em-

berekről készült vázlatait, rajzait, 

alkotásait.

Kovács Anikó: Mit takar a Mis-

kolc Sketchers elnevezés, egy cso-

portot vagy egy mozgalmat?

Kovács-Csótai Zsófi a: Minden-

képpen egy mozgalmat. Most már 

Urban Sketchers Miskolc (Usk 

Miskolc) néven, mert a hétvégén 

elfogadták a tagsági kérésünket 

az Urban Sketchers-höz. Ezáltal 

csatlakozunk egy globális mozga-

lomhoz.

Kocsis Emese: Mint miskolci 

rajzolók „csak“ egy csoportot alko-

tunk, de az Urban Sketchers moz-

galomhoz csatlakozva már a moz-

galom tagjai lettünk.

K. A.: Kik a létrehozói ennek a 

mozgalomnak itt Miskolcon?

K. Cs. Zs.: 2015-ben én indí-

tottam el itthon. Csak annyi infor-

mációm volt, hogy Pesten az ak-

kor még Budapest Sketchers kiírt 

egy rajzolós programot, amin az 

egyik ismerősöm részt vett. Meg-

kerestem, kértem, hogy meséljen 

róla. Ő  elmondta alapelvekben a 

mozgalom lényegét, megtetszett, 

és a javaslatára meghirdettem az 

első alkalmat 2015. április 25-ére 

az Avasi Közösségi Kávézó elé. Ott 

találkoztam Emesével is. Egyedül 

pár alkalom után elfogyott volna a 

lelkesedésem, de Emese túllendí-

tett a nehezén: 2016. június 4-én 

meghirdettük vele a rajzos mara-

ton első állomását. Emese szeretett 

volna egy kiállítást rendezni Mis-

kolc100x néven. Az ötlet nagyon 

megtetszett, úgyhogy összekap-

csoltuk a sketch-csel. Javasoltam 

egy 10 alkalmas 10 rajzos program-

sorozatot, aminek a vége egy 100 

rajzból álló kiállítás.

Kocsis EmeseKovács-Csótai Zsófi a
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Miskolc százszor

K. Cs. Zs.: Az Operafesztiválon 

lehetőséget kaptunk a létrejött raj-

zok bemutatására. Emese megszer-

kesztette és digitalizálta a rajzokat, 

melyeket egy molinón állítottunk 

ki, és amit azóta is viszünk ma-

gunkkal a rendezvényekre. Most 

már közösen szervezünk mindent, 

de valójában ő jobban kiveszi a ré-

szét a munkából. Csépányi-Fürjes 

László szintén a szervezők csapatá-

ban foglal helyet. Az ő segítségével 

tartjuk a kapcsolatot az Urban Ske-

tchers-zel, és neki köszönhetjük az 

angol szövegeket a közösségi mé-

diában. Természetesen aktív raj-

zolóként ő is részt vesz a program-

jainkon.

K. E.: A  Zsófi  által elindított 

kezdeményezés nagy öröm volt 

számomra, hisz az Avasra is már 

úgy jöttek rajzolni, mint egy kész 

csoport, én meg csak beültem 

rajzolni közéjük. Neki már akkor 

volt egy kisebb köre, akikkel ösz-

szejártak, ahol oktatta is a felnőtte-

ket. Csalafi nta módon lehetőséget 

adott számomra, hogy társat és 

csoportot találtam a Miskolc 100x 

ötletemhez, de azt hiszem, akkor 

véglegesen elkapott a mozgalom 

szellemiségének sodra. A sketchers 

Zsófi  kezdeményezése mostanában 

szélesedett ki annyira, hogy már 

valóban több fős szervezőcsapatot 

igényel, főként az online felületek 

naprakész kezelése miatt, és a kap-

csolati háló bővítéséhez. Továbbá a 

kapcsolódni vágyó potenciális raj-

zosok megtalálásához is nagyobb 

erők szükségesek.

Barátként, emberként, 
közösségben

K. A.: Honnan ered ez a jelenség?

K. Cs. Zs.: 2007-ben egy seatt-

lei újságíró, Gabriel Campanario 

hirdetett meg egy rajzolást. Egy 

év múlva blogot indított, ahol a 

rajzokat megmutathatták egymás-

nak. Azóta világméreteket öltött a 

mozgalom. Számos rendezvényen 

tanulnak egymástól az emberek és 

mutatják meg egymásnak a saját 

világukat rajzok formájában.

K. A.: Mi a célja, és mi a felada-

ta a Miskolc Sketchers -nek?

K. Cs. Zs.: Az első worksho-

punk alkalmával ezeket tisztáztuk 

és lényegében egyfajta szabály-

rendszert hoztunk létre.

K. E.: A  workshop-on a tagok-

nak feltettük a kérdést, hogy miért 

járnak a közös rajzolásokra. A vála-

szokban ezáltal a célokat és felada-

tokat is megfogalmazták a részt-

vevők: „Jó a társaság, jókedv jel-

lemzi a megmozdulást, barátként, 

emberként kezelnek, jó a közeg, 

magamat adhatom, kiszabadulok 

a saját környezetemből, fejlődési 

lehetőséget kapok, ösztönző, báto-

rító, kötelezettség nélküli, elvárás 

mentes elfoglaltság. Egy világmoz-

galom részei és újfajta képzőmű-

vészeti irányzat kialakulásának ré-

szesei lehetünk, amelyben a cél a 

világ megörökítése saját szemmel. 

A  szabadban pozitív impulzusokat 

kapunk. Önbizalomerősítő ez a fo-

lyamat, együtt jobb rajzolni, a  kö-

zösség ereje segít, az ottlét, jelenlét 

fontossága adatik meg. Amellett 

megtaláljuk a közös pontot és kö-

zös érdeklődést, fl ow élményt, fel-

töltődést ad, a  büszkeség érzését, 

mert itt lehetek. Ez egy őszinte 

közeg, ahányan vagyunk, annyi féle 

technikát használunk, egymástól 
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tanulunk. Jó kapcsolatok születnek, 

új technikákat, új eszközöket is-

merhetünk meg. Feladatunk a mű-

vészet, az alkotás, a  rajzolás iránti 

érdeklődés népszerűsítése. Az 

együttlét pedig oldódást, kikapcso-

lódást jelent. Folyamatosan bővül 

a csapat, jó úton vagyunk, gyorsan, 

könnyen, látványosan alkotunk.”

Nagyon örülök, hogy a csapat 

visszajelzése ennyire pozitív, illetve 

ez nekem, nekünk egy visszaigazo-

lás, hogy megéri az energiát bele-

fektetni.

Igazság egyéni 
 stílusban

K. Cs. Zs.: Mozgalmunk célki-

tűzéseit ezekben az elvekben fog-

lalhatjuk össze: a  helyszínen raj-

zolunk, nem fotóról vagy emléke-

zetből. Lehet az bent vagy kint, de 

mindig közvetlen megfi gyelést al-

kalmazunk. Rajzaink az életterünk 

történeteit mesélik el, akár köz-

vetlen környezetünkben, akár uta-

zásaink során találkozunk ezekkel 

a történetekkel. Rajzaink helyszí-

nek és időpillanatok rögzítéséből 

születnek. Rajzaink az igazságot 

rögzítik. Bármely technikát hasz-

nálhatunk, támogatjuk az egyéni 

stílust. Egymást segítjük, és együtt 

rajzolunk. Rajzainkat megosztjuk 

az interneten a nagyvilággal. Egy-

szerre csak egy rajzra koncentrá-

lunk, azt mutatjuk meg a világnak, 

amit látunk és érzünk, nem terve-

zünk előre.

K. A.: Mi a Ti szerepetek ebben 

a folyamatban?

K. Cs. Zs.: Én a szervezésben 

veszek részt, illetve rajzolok. Eme-

se szintén, plusz a grafi kai szer-

kesztéseket ő vette a nyakába. Laci 

pedig fordít és rajzol is egyben.

K. A.: Milyen rendezvényeken 

és eseményeken jelentetek már meg 

eddig?

K. Cs. Zs.: Eddig 25 közös raj-

zolást hirdettünk meg, de több ese-

ményen, rendezvényen is részt vet-

tünk, főként felkérésre: többek közt 

az Operafesztiválon, a  Sörfesztivá-

lon, a CIRMI utcafesztiválon és az 

Autómentes napon.

K. E.: De szerepet kaptunk 

a május elsejei majálison, ami a 

munka ünnepe, az anyák napja és 

a régiségvásár hármas ünnepe volt, 

Boldván Falunapon, az augusztus 

20-i forgatagban, sőt a 13. Cine-

festen is rajzoltunk immár éjszakai 

felszereléssel. A  kávé világnapján 

kávéval festettünk, most pedig a 

diósgyőri Íjász Nyílt Napra men-

tünk a várba. Egy idő után koncep-

ciónk lett, hogy mozgalmas esemé-

nyeken is megjelenjünk, hogy job-

ban láthatóvá váljunk.

„Jé, itt rajzolni is lehet?”

K. A.: Eleinte épületeket rajzol-

tatok, utcarészleteket, de most már 

emberek is szerepelnek az alkotáso-

kon. Hányan vesztek részt egy-egy 

szabadtéri rajzolásban?

K. Cs. Zs.: Minimum három 

ember, de volt rá példa hogy ti-

zenketten, tizenhárman is ösz-

szejöttünk. Azt szoktuk mondani, 

hogy ha egy ember is rajzol, az már 

 sketching.

K. A.: Mennyire kapcsolódnak 

be a külső szemlélők, és mit szólnak 

egyáltalán ahhoz, hogy nyíltan raj-

zoltok?

K. Cs. Zs.: Vannak az érdekte-

lenek, vannak azok, akik viccesen 

„beszólnak”, és vannak a kíváncsis-
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kodók. Szerintem a Facebook egy 

olyan felület, ahol azok is láthatják, 

hogy mit csinálunk, akik félnek 

odajönni hozzánk. Reméljük, min-

denkinek megjön a bátorsága, aki 

szeret rajzolni, és ezt egy közösség-

ben szeretné csinálni.

K. E.: A  május 1-jei rajzolásun-

kon a nyüzsgő Déryné utcában 

hangzott el: „Jé, itt rajzolni is lehet?” 

Mi meg kuncogtunk, hogy: „Igen, 

bárhol, bármikor lehet rajzolni.” 

Szóval ez a mozgalom lényege is.

K. A.: A szakmai ismeretek elsa-

játításán túl miért lehet még fontos 

ez a mozgalom? Láttok-e mást is 

ebben, mint a rajztudás fejlesztését?

K. E.: Célunk többek között a 

fejlődés lehetőségének nyújtása. 

A  főiskola befejezése óta mindig 

fájdalmas pontom volt, hogy Mis-

kolcon nincsenek számomra elér-

hető képzőművészeti közösségek, 

miközben más városokban, például 

Debrecenben vagy Nyíregyházán 

már régen működnek ilyenek. Itt 

csak zárt társaságok vannak, akik 

nem nyitottak „bárki” befogadá-

sára. Az előző kérdésből kiragad-

va – a helyi kezdeményezés célja 

számomra a rajzolás és általában 

a képzőművészet iránt fogékony, 

a  közös életszemlélet által hason-

szőrű emberek összehozása.

Együtt egymásért, 
a városért

K. Cs. Zs.: Szerintem a közös 

rajzolás a lényeg. Ez egy része a 

rajzolásnak, a gyors technika, a lát-

vány rögzítése, annak rajzos szem-

mel való látása. Ezek a gyakorla-

tok inkább a rajztudás fejlődését 

segítik elő, de nem tanítanak meg 

rajzolni, nem „kockológiázunk”, 

nincsenek alakrajzi ismeretek vagy 

tárgyábrázolás, bár a perspektí-

va szabályait gyakran elmondjuk 

egymásnak, mégsem várjuk a töb-

biektől, hogy azokat feltétel nélkül 

betartsák, mert nem tanárként 

vagyunk jelen és csak kérésre se-

gítünk. Az önálló fejlesztésnek 

megvannak a maga platformjai, itt 

biztosítjuk azt, hogy a tagok, rajzo-

lók szabadon, akár rajztudás nélkül 

is felvállalhatják önmagukat. Nem 

kell jobban teljesíteni a másiknál, 

és nem is lesz senki hátérbe szo-

rítva, mert „gyengébb” a  többitől. 

Ez egy közösség, egy nyílt csoport, 

amelyben a tagok egymásért vesz-

nek részt, miközben azt csinálják, 

amit szeretnek.

K. A.: Miért lehet fontos egy 

ilyen mozgalom egy település, adott 

esetben Miskolc életében? Lehet szó 

itt identitástudat és lokálpatriotiz-

mus fejlesztéséről?

K. E.: A művészet mindig érzé-

keny és legtöbbször kedves dolog, 

nagyon jó célból verbuvál össze 

embereket, és meggyőződésem, 

hogy az Urban Sketchers mozga-

lom az oldódáson, kikapcsolódá-

son túl társadalmi fi gyelemfelkeltő 

szerepet is betölthet idővel. Min-

denképpen erősíti a lokálpatrio-

tizmust, hiszen legtöbbször Mis-

kolcot rajzoljuk. Volt már néhány 

vendéglátóhely, aki szívesen ki-

rakta a saját vendéglátó terében a 

róla készült rajzainkat. Volt, hogy 

találgatták az emberek, hol készült 

az adott rajz. A „szkeccselők” min-

denképpen máshogy kezdték el lát-

ni a várost, sokkal jobban magukba 

szívják a látványt egy fél órás rajz 

alatt, mint egy hirtelen elkattintott 

fotóval. Aki velünk rajzolja a várost, 
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annak bevésődnek a főutca stukkói, 

a  tornyok, lámpavasak, feliratok, 

az utcakövek, a  külterületek épít-

ményei, bokrai…

A rajzolás, mint élet-
forma

K. A.: Milyen irányba haladtok 

most?

K. E.: Szeretnénk az Urban Ske-

tchers mozgalom kiemelkedően 

aktív csoportjává válni, így, hogy 

nem is vagyunk főváros. (Talán eb-

ben újítók vagyunk, hisz eddig csak 

fővárosok csatlakoztak.) Tagjaink 

nem átlagos emberek, a  hobbiból 

rajzolók mellett – véleményem 

szerint – a művészet által tenni 

akarók is vannak közöttünk.

K. Cs. Zs.: Erős, szilárd közös-

séget szeretnénk alkotni, amelynek 

tagjai a hétköznapi életben is szá-

míthatnak egymásra. A  sketchelés 

már egy kicsit életforma is, akik 

ebben részt vesznek, vagy találkoz-

nak velünk, ezt megtapasztalják. Jó 

lenne, hogy azok a képzőművészek, 

aki már sikereket értek el és „ne-

vük” van a szakmában, látnák azt, 

hogy igenis vannak amatőrök, van-

nak autodidakták, és talán olyanok 

is, akik tényleg csak próbálkoznak, 

mégis ott vannak, és szeretik a raj-

zot, a  képzőművészetet. Nekik is 

ugyanúgy lehetőséget kell biztosí-

tani az önkifejezésre, még akkor is, 

ha az nem akkora talentummal pá-

rosul, mint a szerencsésebbeknél.

K. A.: Bekapcsolódnak esetleg 

más szervezetek a működésetekbe?

K. E.: Várjuk a kapcsolódni 

szándékozó civil szervezetek je-

lentkezését, de csak a mozgalom 

szabályait követve. Szeretnénk 

megtartani önállóságunkat, de szí-

vesen részt veszünk elveinkkel ösz-

szeegyeztethető megmozdulások 

népszerűsítésben.

Művészi városkép

K. A.: Milyen terveitek vannak 

a közel és a távoli jövőben?

K. E.: Célunk a bővülés, hogy 

minél többen legyünk egy-egy kö-

zös rajzoláson. Több mint egy éve 

alakította Zsófi  a Miskolc Sketcherst, 

ilyen gyarapodás mellett én úgy kép-

zelem, hogy két év múlva lesz olyan 

esemény, ahol harmincan fogunk 

egyszerre rajzolni Miskolc egyik köz-

terén. Részemről ez a távoli cél.

K. Cs. Zs.: Szeretnénk azért egy 

olyan Miskolc-képet kialakítani, ami 

művészileg vállalható, és a mi szem-

szögünkből bemutatni a várost a raj-

zokon keresztül. Egyelőre ezt csak az 

interneten tudjuk vállalni, de majd 

meglátjuk mit sodor elénk az élet.

K. E.: Tudni kell, hogy az Ur-

ban Sketchers nonprofi t szervezete 

mára pályázati forrásokból és ado-

mánygyűjtő rendezvényekből tá-

mogatja tagjainak rajzoló tevékeny-

ségét. Mi is tervezzük, hogy külső 

forrásokból bővítjük a lehetősé-

geinket, hiszen tagjaink önkéntes 

művészek. Amennyiben saját örö-

münkre, felkérés nélkül terjesztjük 

Miskolcról készült rajzainkat, az a 

totális sketchers „f íling”, az a végső 

örömforrás, s  valójában anyagiak 

nélkül is megél. A  gyorsabb bővü-

léshez, társadalmi jelenléthez szük-

séges lehet a helyi támogatás.

Fotók: Kocsis Emese, Kovács-Csótai 
Zsófi a

KOCSIS EMESE (1975) Tanulmányait rajz-vizuális kommunikáció szakon végezte alkal-
mazott grafi ka specializációval a Nyíregyházi Főiskolán. Néhány évig tanárként, és 13 
évig tervező grafi kusként dolgozott, majd ennek hátat fordítva a civil szférában kezdett 
el tevékenykedni. Szociális képzést végzett, majd családpedagógiai egyesületet alapított, 
és mentorként dolgozott. Jelenleg kulturális közösségi munkás partnerszervezetünknél, 
a Dialóg Egyesületnél. Szívügye a Miskolci képzőművészeti élet élénkítése.

KOVÁCS-CSÓTAI ZSÓFIA (1982) Tanulmányait a Nyíregyházi Főiskola matemati-
ka-rajz szakán végezte. Számos kísérleti táborban és több performanszon vett részt. 
A  Miskolci Művészellátó bolt után a Premier Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozik. 
2012-ben megalapította az autodidakta művészek részére a Miskolci Autodidakta Mű-
vészkört (MAM). Célja, hogy szakmailag tovább fejlődjön, és ezt a tudást másokkal is 
megoszthassa.

KOVÁCS ANIKÓ (1967) A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Irodájának módszertani referense. Földrajz-rajz szakos tanár, művelődésszervező. 2015-
ben tagja volt a Nemzeti Művelődési Intézet Amatőr Művészeti Munkacsoportjának. 23 
éve dolgozik a közművelődés területén. Alkotóként kiállítások, alkotótáborok résztvevője.


