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politika erősebben átitatta (vagy homogenizálta) az oktatást is, így más 
elvek mentén alakultak ki az intézményes művészetoktatás hangsúlyai. 
Az 1990-es évek elején rövidebb-hosszabb időre, látványosan, vagy néhol 
észrevétlenebbül, de a politikai változások a művészeti és oktatási intéz-
ményekben, a művészeti egyetemeken is éreztették hatásukat.32 
De Duve a művészetoktatás mikéntjét nem teszi függővé az ideológiai alapú, 
lokális kultúrpolitikai hatásoktól, vagyis nem beszélhetünk határokon 
átívelő művészetoktatási modellekről. Éppen ezért nem feltétlenül egy 
egymásból kibontakozó narratíváról van szó, hanem inkább különböző 
modellek egymás mellett éléséről. Ezeket a folyamatokat pedig nagyban 
befolyásolják a helyi kortárs művészeti, művészettörténeti és kultúrpo-
litikai viszonyok is (Beuys Free International University „modelljében”33 
például a kreativitás mellett a tematika – a szociológia, vagy a gazdaság 

– ugyanolyan hangsúllyal jelen volt).
Maga de Duve is kifejti eg y későbbi írásában, amely az Art School: 
(Proposition for the 21st Century) című tanulmánykötetben jelent meg  
2009-ben,34 hogy a tanítvány többé már nem kizárólag a mestertől szerzi 
meg tudását....”A művészeti oktatás messze nem az egyetlen hely, ahol ez 
a (tudás)átadás megtörténik. Még talán azt is kijelenthetjük, hogy a művé-
szeti iskolák másodlagosak a múzeumok, kortárs művészeti intézmények, 
kereskedelmi galériák, magángyűjtők, katalógusok... etc rendszerében. 
Napjainkban azonban egy paradox helyzetben élünk, ahol a művészeti 
iskolák tudnak leginkább a jelenlegi világhoz alkalmazkodni. Ahogy az 
1970-es években volt a NSCAD (Nova Scotia College of Arts), Halifax-
ban,35 az 1980-as években a CalArts (California Institute of the Arts),36 
vagy a londoni Goldsmith,37 az 1990-es években a Jan Van Eyck Academie 

32  Ezt az időszakot, és a hazai vonatkozásokat a következő írásban tárgyalom részletesen.

33  https://sites.google.com/site/socialsculptureusa/freeinternationaluniversitymanifesto; 
http://www.fiuamsterdam.com/

34  ed. Steven Henry Madoff: Art School: (propositions for the 21st Century), MIT Press, 2009, 
17.

35  https://nscad.ca/

36  https://calarts.edu/

37  https://www.gold.ac.uk/

Maastrichtban,38 vagy a Villa Arson Nizzá-
ban39 – foglalja össze de Duve. 
A szerző best of listája minden bizonnyal 
bővíthető, nem csak időben, hanem a geo-
gráfiai koordinátákat is figyelembe véve.  
A fentiek kiegészítéseként érdemes lenne 
megvizsgálni azt is, hogy mi történt Közép-
Kelet-Európában az 1990-es években, illetve 
azt követően, és a régióban található művé-
szeti egyetemek hogyan is viszonyulnak 
ezekhez az oktatási modellekhez? 
A művészetoktatás utolsó nagy paradigma-
váltása – ha beszélhetünk ilyesmiről – véle-
ményem szerint nagyjából a 2000-es évek 
első évtizedére lezárult. Ez nem azt jelenti, 
hogy minden erre specializálódott felsőokta-
tási intézmény gyökeresen átalakult, sokkal 
inkább arról van szó, hogy egy olyan kínálati 
listáról beszélhetünk, amelyből a választás 
lehetőségét, vagy inkább lehetetlenségét, 
összefüggések rendszere határozza meg: az 
intézmény hagyományai, az ott oktató taná-
rok „attitűdje”, valamint nem utolsósorban 
a honi kultúrpolitikai viszonyok. Mindezek 
együttes és komplex hatása, illetve a ténye-
zők arányainak eltolódása nem egy pár éves 
képzési időtartam során érzékelhető, hanem 
hosszabb távon eredményez átalakulásokat. 
Preferenciákat fogalmaz meg, amelyek „vég-
rehajtását” különböző módokon várja el az 
oktatási intézményektől.
Mindezeken felül, az elmúlt tíz évben talán 
sokkal inkább beszélhetünk egy egysége-
sebb oktatási váltásról (válságról), amely már 
kíméletlenül szedi áldozatait képzési terület-
től függetlenül, és miközben úgy tűnik, hogy 
egy fiatal számára a szakok, intézmények, sőt 
akár az országhatárok közötti átjárás elől 
minden akadály elhárult a felsőoktatási szin-
teken, valójában olyan kompetitív helyzet-
ről és üzleti stratégiákról van szó, amelyek 
a hallgatói szabad mozgást veszik a legke-
vésbé figyelembe. A piaci tényezőként kezelt 
oktatás (amit olyan különböző irányokból 
lehetne megvizsgálni, mint a tudásterme-
lés, akadémiai kapitalizmus, tandíjak stb., 
de amelyek jelen írás terjedelmi kereteibe 
nem férnek már bele) minden bizonnyal egy 
újabb modellt körvonalaz, ami azonban már 
nem az intézményesített művészeti tenden-
ciák regisztereihez kapcsolódik.

38  http://www.janvaneyck.nl/nieuws/

39  https://www.villa-arson.org/
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Bő negyed évvel tudjuk magunk mögött az OFF-Biennále Budapest 2017-es  
programját. Több értékelő írás is született, amely az OFF 2017 egészét 
summázta, elemezte,1 s számos a programban szereplő kiállításnak lett 
külföldi reputációja.2 Míg azonban a központi kiállítást és több más tárlatot, 
eseményt kiemelt érdeklődés övezett,3 addig sok, nagyszerű, a biennáléra 
készült produkció – talán az OFF túlkínálata miatt – kevesebb figyelmet 
kapott. Ilyen elvarratlan szál a Pedagógiai partizánakció(k) című kiállítás4 

1  Például Cserna Klára biennálé-kritikája a Mércén (https://merce.hu/2017/11/22/
megvalosult-utopia-az-off-biennale-kritikaja/), vagy Istvánkó Bea OFF-monitoring szövege a 
tranzitblogon (http://tranzitblog.hu/off-monitoring/). További megjelenések: offbiennale.hu/
off-in-the-media/sajto-megjelenesek 

2  KissPál Szabolcs Mag yar triológiáját a dublini Project Arts Centerben mutatták be (2017. 
november 23 – 2018. január 20., ld. https://projectartscentre.ie/event/fake-mountains-faith/), s 
nemrég nyílt meg Lipcsében, a GfZK-ban, a Zólyam Franciska által kurált Gaudiopolis – 
Attempts at a Joyful Society (2018. március 10 – július 1.).

3  A teljesség igénye nélkül, a központi kiállítások – mint Valahol Európában (http://www.
revizoronline.com/hu/cikk/6848/valahol-europaban-gaudiopolis-off-biennale/) vagy a 
Játékok népe (http://artmagazin.hu/artmagazin_hirek/jatekok_nepe.3942.html?pageid=119) 

– mellett az Enyészpontok 2.0, (http://epa.oszk.hu/03000/03024/00021/pdf/EPA03024_uj_
muveszet_2017_11_017-021.pdf#page=4) a Repülő kajak (https://artportal.hu/magazin/
vilag-felmerese-repulo-kajak-off-biennale-budapest/), a Könyvbarátság (http://tranzitblog.
hu/almos-dzsungelek/) a Légg yár csoportos projektekről (http://balkon.art/home/print-
2017/11-12-szam/) és Ember Sári (http://mezosfera.org/the-unvaried-repertoire/) vagy KissPál 
Szabolcs kiállításáról (http://mezosfera.org/from-fake-mountains-to-faith-hungarian-
trilogy-by-szabolcs-kisspal/) születtek külön írások.

4  http://offbiennale.hu/program/pedagogiai-partizanakcio-k

értékelése is, amely a belvárosi Der Punkt 
galériában, egy hónapos nyitva tartással, 
kisebb kommentáló eseményektől kísérve 
várta a késő Kádár-rendszer pedagógiai 
kísérletei iránt érdeklődőket: felnőtteket, 
gyerekeket, egykori tanítványokat5 és neve-
lőket. A kiállítás két, az 1970-es és 1980-as  
é vek köz é e s ő (művé s z et)p e d a g óg i a i 
programot – a Rév István és Sinkó István 
nevével fémjelzett Városmajor utcai Általá-
nos Iskola szakkörét és Forgács Péternek 
a Leiningen úti iskolához köthető komplex 
esztétikai módszerét – mutatott be eset-
tanulmányként az archív fotók, kortárs 
videómunkák, friss gyakorló tanárokkal 
készült interjúk és az olvasósarok által meg-
teremtett szellemi erőtér közegében.

A kiállítás alapfelvetése erősen összeforrt 
az OFF-Biennále utópikus, pozitív víziókkal 

5  A kiállítás utolsó látogatási napján például Forgács 
Péter azon volt diákjainak társaságában szervezett egy 
személyes hangú találkozót, akik maguk is részvevői/
alanyai voltak az egykori kelenföldi Leiningen úti 
Általános Iskolában futó, az MTA Vizuális Kultúraku-
tató Munkabizottsága által támogatott kísérleti 
oktatási programnak.

*  Részvevő művészek: Forgács Péter, Ane Hjort Guttu, Adelita Husni-Bey, Lődi 
Virág. Részvevők/szereplők/segítők: Forgács Péter, K. Horváth Zsolt, Péterffy András, 
Rév István, Sinkó István, Jávor István. Kurátor: Lődi Virág.

Tehnica Schweiz
A kék terem, 2017–, projekt dokumentáció © Fotó: Rákosi Péter – Tehnica Schweiz
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játszó szándékával, amely a gyermeket mint a társadalom aktív, cselekvő, 
ugyanakkor még formálható, érzékenyíthető tagját, általában mint poli-
tikus lényt állította elénk. Ugyanebből a világnézeti alapállásból indult ki 
Lődi Virág kutatási és kurátori projektje is. A Pedagógiai partizánackió(k) 
azonban, bár talán az egyik, a biennále – a Gaudiopolis történeti példáján 
alapuló – fogalmi hálójába6 legszervesebben illeszkedő tárlatról van szó, 
mégsem a biennále kezdeti felhívásából nőtte ki magát. Lődi első ízben 
2016-os diploma kutatásában7 foglalkozott a Rév-Sinkó féle társadalomtör-
téneti témákat boncolgató vizuális szakkör feldolgozásával, amelyet – egy 
azonos címmel megjelenő – nyilvános kiadás is követett.8 A pedagógiai 
kísérlet rekonstrukciója elsősorban a résztvevő tanárokkal, valamint a 
meghívott, jellemzően a demokratikus ellenzékhez tartozó vendégelő-
adókkal, valamint a valamikori gyerekkel készült interjúkra támaszkodott. 
Ezeken a személyes beszámolókon túl az egyetlen fennmaradt írásos 
anyag – Rév István 1984-es Kaktusz-sziget című írása9 – jelentette a kutatás 
elsődleges forrását. A Lődi által feldolgozott esettanulmányból jól kiraj-
zolódik, hogy a kísérlet csak a késő Kádár-korszak két lépcsőben lazuló,10 
valójában a decentralizálódás útján megindult oktatási rendszerének 
közegében jöhetett létre. Ez épp úgy érvényes Forgács Péter experimentális, 
posztbauhaus iskolai programjára is, amelyet a kiállítás kísérőszövege 

6  A Gaudiopolis – Az öröm városa koncepciója a második világháborút követő újjáépítés 
időszakához egy konkrét, máig mintaértékű közösségi modell alapján nyúlt vissza. Sztehlo 
Gábor gyerekköztársasága, s általában a gyerekköztársaságok önszerveződési kísérletei 
jelentették a biennále szellemi kiindulópontját.

7  Lődi Virág: Pedagógiai partizánakció, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, 2016. 
(63 oldal)

8  Lődi Virág: Pedagógiai  partizánakció, Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest – Szek-
szárd, 2016. (88 oldal)

9  Megjelent: Rév István, Kaktusz-sziget, Medvetánc. 1984/2-3., 97–128. 

10  1972-es oktatáspolitikai határozat korszerűsítési javaslatait 1985-ös törvény teljesítette ki. 
(Lődi V.: im., 2016, 8.)

szintén a puha diktatúra demokratizálódó 
oktatáspolitikájának keretében értelmez.
Lődi már a Pedagógiai partizánakció(k) tárlat 
közvetlen előzményét jelentő kutatásában 
is számba vette – még ha csak felvillantva 
is – a hetvenes évek alternatív pedagógiai 
műhelyeit: Kreativitási gyakorlatok – Erdély 
Miklós, Maurer Dóra vagy a GYIK Műhely 

– Szabados Árpád, Várnagy Ildikó. A kiál-
lítási forma ugyanakkor további teret és 
lehetőséget adott – a Városmajor utcai légó-
pince és padlás félhivatalos terében létező 
partizánakció (1978–1985) bemutatása mellett 

– a MTA Vizuális Kultúrakutató Munkabi-
zottság által támogatott oktatási kísérletek 
közül11 Forgács Péter kelenföldi iskolában 
folyó nevelési tevékenységének részletesebb 
tárgyalására is. A galéria földszinti terének 
központjában a Révvel és Sinkóval közö-
sen készült videóinterjún és az archív fotó-
nagyításokon túl olyan, Forgács kísérleti 
programjához kapcsolódó anyagok voltak 
láthatók és hallhatók, mint például Péterffy 
András Tárgyilagos kép című korabeli doku-
mentumfilmje (1977), vagy az egykori diákok 
visszaemlékezései. Ez utóbbi egységet For-
gács Péter archív felvételekből szerkesztett 

11  Utak a vizuális kultúrához – beszámolók, koncepciók, 
Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém. 1978

új filmje egészítette ki (amelyhez az alapot a 
kelenföldi kísérleti osztállyal a foglalkozá-
sok alatt közösen készített fotó- és mozgóké-
pes anyagok adták). Ezzel – a film mediális 
szűrőjét segítségül hívva – Forgács a saját 
alkotói világában is elhelyezte az oda első 
ránézésre nem könnyen beilleszthető het-
venes évekbeli kísérleti oktatási programot. 
A korszak megismerését további, ehhez a 
történeti egységhez szorosan kapcsolódó 
pedagógiai, oktatáspolitikai olvasmányok12 
segítették. Itt érdemes külön megjegyezni, 
hogy a Lődi által tervezett kiállítás display 
játékosságot és praktikumot ötvöző megol-
dásai valóban jó eséllyel vonták be, invitálták 
meg a kísérletek részleteinek, szociokulturá-
lis kontextusának behatóbb megismerésébe 
a látogatót.
Összegezve: a két szintből álló kiállítótér 
első, központi egysége a művészeti nevelés-
sel, a demokrácia gyakorlásával és az önkor-
mányzás képességének elsajátításával kap-
csolatos személyes pedagógiai narratívák 
gyűjteménye – ha úgy tetszik, egy a művé-
szeti praxis és nevelés viszonyát vizsgáló 
seregszemle – volt. Lődi tehát tulajdonkép-

12  Mint a korábban hivatkozott Medvetánc című 
társadalomelmélet folyóirat 1984/2-3-as lapszáma, vagy 
a fenti Utak a vizuális kultúrához – beszámolók, 
koncepciók tanulmánykötet.

pen egy – a kiállítást keretező biennále előképkereséséhez illeszkedő – a fent 
vázolt múltbeli referenciákkal dolgozó blokkot állított itt össze. A történeti 
rész elvitathatatlan érdeme, hogy a hazai vizuális és környezetkultúra-
oktatás kevésbé ismert fejezeteit tette láthatóvá. Ugyanakkor ebben az 
első, központi egységben kaptak helyet Lődi saját kortársaival – alko-
tókkal és pedagógusokkal – készített videóbeszélgetései13 is: a kiállítás 
a friss tapasztalatokat és a közel negyven éves kísérletek elbeszéléseit 
mellérendelő módon tárta elénk, a fent említett szubjektív (művészet)
pedagógiai „közvélemény kutatás” részeként. A Pedagógiai partizánakció(k) 
összhatásában így egy mintavételhez hasonlítható, amelynek elsődleges 
célja volt, hogy a felvezetőben is említett vizuális és demokráciára nevelés 
múltbeli előképeit, s a jelenben alkalmazott, érvényes alkotói és nevelői 
stratégiákat egyaránt számba vegye.14

A kortársakat, barátokat megszólaltató beszélgetésekben Lődi olyan 
altémákra fókuszált: mint a tanár iskolai közeghez, oktatási intézmény-
rendszerhez való viszonya, a művész- és a vizuális nevelői szerep össze-
egyeztethetősége, a fegyelmezés kérdése, a partneri hangon vagy a fölé-
rendelt pozíciójából megszólaló kommunikáció dilemmája, a cinkosság 
és manipuláció eszközei, milyen indíttatásból lesz valakiből pedagógus, 
vagy épp, hogy hol van a szabad mozgástér, a játék kereteinek a határa…  
Az interjúalanyok kiválasztásánál Lődi szerencsés összetételt, szórást 
alkalmazott: a megszólalók eltérő típusú intézményekben működnek, 
különböző tanítási gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek, ugyanak-
kor más életkorban lévő gyerekkel is dolgoznak. Éppen ezért az elbeszé-

13  Az interjúkban megszólalnak Fleischer Sára, Fischer Judit, Keserue Zsolt, Keresztesi 
Botond, Klima Gábor, Kocsi Olga, Komán Boglárka, Murányi Mózes, Tillmann Hanna.

14  Lődi korábbi munkáiban is dolgozott hasonló szerkesztési elvvel: ld. az Önkényes 
mintavétel című interjúprojektet, Labor Galéria, Budapest, 2015. május 27–28. Ld. https://
www.facebook.com/events/1591674711118189/

Pedagógiai 
partizánakció(k) | OFF-
Biennále Budapest 2017, 
Der Punkt, kiállítási 
nézet, részlet  
© Fotó: Eln Ferenc

Pedagógiai 
partizánakció(k) | OFF-
Biennále Budapest 2017, 
Der Punkt, Lődi Virág  
© Fotó: Eln Ferenc



3 53 4

2
0

1
8

_
2

léseikből – az autonóm művészeti gyakorlat és az oktatási tevékenység 
összevetésében – más-más pedagógiai öndefiníció, világlátás rajzolódik 
ki. A skála két széle: az autonóm, műtermi munkát és az oktatási tevékeny-
séget markánsan szétválasztó elképzelés, illetve az edukációt a művészeti 
munka szerves részeként tételező gyakorlat. Természetesen az ezen a 
skálán való elhelyezkedés nem csak a művészeti ars poetica kérdése: sok 
esetben – ahogy azt a két bemutatott történeti kísérlet esetében is láthattuk 

– egzisztenciális megfontolások (a tanításra megélhetési forrásként vagy 
társadalmi feladatként tekintünk) és ezzel összhangban az intézmény-
rendszer lehetőségei és korlátai is erősen befolyásolják.
Az első, földszinti egység egy kényelmes, akár gyerekeket is olvasásra 
bátorító sarokkal zárult, amelyre azonban – bármennyire is csábítónak 
tűnt a földközeli, puha textilekkel bélelt olvasósarok – a videóinterjúk, 
hanganyagok, filmek és kísérőszövegek alapos végigböngészését követően 
már nem biztos, hogy maradt kapacitása a látogatóknak. A kiállítás máso-
dik egysége a galéria pinceszintjén folytatódott. Ez a felosztás nem csak a 
belvárosi kiállítótér kisebb, tagolt tereinek elhelyezkedéséből következett: 
a rendezés valóban új fogalmi egységet nyitott a két meghívott művész, a 
norvég Ane Hjort Guttu és az New Yorkban élő olasz Adelita Husni-Bey 

egy-egy videómunkájának bemutatásával. 
Míg a fenti mintavételben nem jelent meg az 
összehasonlító szándék vagy az értékítélet 
(sem a Forgács és a Rév-Sinkó féle kísérlet 
összevetésében, sem az interjúalanyok eltérő 
pedagógiai elképzelései között), addig Lődi a 
pincében az erős tartalmi kontrasztra épített. 
A másik szembetűnő különbség, hogy a két 
videó nem a tanár, a nevelő nézőpontjából 
beszélt valamely pedagógiai módszerről 
vagy egy ideálisnak vélt gyermekkultúrá-
ról, hanem két, markánsan eltérő oktatási 
környezetben tevékenykedő gyereket muta-
tott be.

Husni-Bey Postcards from the Desert Island 
(2010–2011) című félórás filmjében egy kísér-
leti pedagógiai hagyománnyal rendelkező 
francia általános iskola, az École Vitruve 
alsós diákjait láthattuk egy lakatlan szige-
ten szerveződő mini társadalom fikciójában.  
A háromhetes workshop során a gyerekek a 
kerettörténet kontrollján túlmenően maguk 
alakíthatták saját közösségük szabályait.  
A robinzonádok15 narratíváját követő Desert 
Island kísértetiesen hasonlított Rév és Sinkó 
1983-as szakköri foglalkozásához, ahol 
gyerekcsoport a Kaktusz-sziget elképzelt 
világát alakította ki és „töltötte meg” saját 
társadalmi berendezkedéssel eg y éven 
át. Ezzel szemben az Ane Hjort Guttu 
kamerája által kísért oslói kisfiú az iskolai 
rendszer keretei között próbált érvénye-
sülni. A szintén félórás A szabadság szabad 
embereket kíván16 (2011) ellentétes előjelű 
párdarabja volt Husni-Bey videójának: míg 
ez utóbbi az önálló cselekvés szabadságát, 
a tapasztalaton keresztül megélt tanulás 
és a nem versengésre épü lő közösség i 
együttműködés (kétségkívül veszélyeket 
sem nélkülöző) pedagógiai eszméjét hirdette, 
addig Hjort Guttu az iskolát egy – foucault-i 
értelemben – uralkodó diskurzust kiszol-
gáló társadalmi intézményként láttatta. Lődi 
ezzel a videóválogatással egyértelműen a 
radikális, anarchista pedagógiai modellek 
mellett tette le a voksát, ahogy a két szocia-

15  A robinzonád Daniel Defoe, az angol felvilágoso-
dás kiemelkedő írójának regénye a Robinson Crusoe 
(1717) nyomán létrejött műfaj. „Általában olyan igaznak 
feltüntetett történet, melynek utazó hőse lakatlan 
szigetre vagy valami más elzárt helyre vetődik, s ott 
megszervezi életét. A robinzonád összekapcsolódhat 
egyes esetekben társadalmi-politikai utópiával is.” 
Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Robinzon%C3%A1d_
(irodalom) 

16  Eredeti címén Freedom Requires Free People, ld. 
http://anehjortguttu.net/filter/film/Freedom-
Requires-Free-People-2011

lista periódushoz köthető, budapesti kísérlet 
előképszerű kijelölése is ezt az értelmezést 
erősíti.17 Ez az iskolakritikai felfogás nagy-
ban rímmel a Danièle Huillet – Jean-
Marie Straub páros, az OFF egyik köz-
ponti kiállításának18 keretében bemutatott 
rövidfilmjére,19 ahol Ernesto, a kisfiú a tanár 
hosszas győzködésére, tekintélyelvű érvelé-
sére, hogy miért jó és szükségszerű iskolába 
járni, és az utolsó kétségbeesett kérdésére: 

„De hogyan akarod megtanulni azt, amit még 
nem tudsz?” egyszerűen azt válaszolja, hogy 
a racsacsálás20 új módszerével.
Nem beszéltünk azon ban még a k iál lí-
tás mögött húzódó szerzői motivációkról.  
A tárlat belső narratíváját meghatározó  
e l ő képkeresés , mintavétel , ál lásfoglalás  
hármas íve vélhetően Lődi kettős szerep-
köréből fakadt, aki eg yszerre g yakorló 
tanár és művész (ráadásul a Pedagógiai 
partizánakció(k) rendezése kapcsán klasszi-
kusan kurátori feladatokat is vállalt). Ezek-
ben a szerepvállalásokban közös nevező, 
hogy mind a pedagógiai, mind a művészeti/ 
művészetközvetítői tevékenységet a kritikai 
gondolkodás, a társadalom formálásának két 

– alapvetően egymással rokon, mediációval 
dolgozó – területeként, aspektusaként fogja 
föl. Ebből fakadt, hogy a kiállítást nézve az a 
benyomásunk támadt, hogy a tartalom pri-
oritása mögött (tehát, hogy milyen peda-
gógiai eszközök állnak rendelkezésünkre 
abban a tekintetben, hogy a gyerekeknek 
elemi szinten továbbadjuk demokratikus 
működés- létezésmód alapjait) a prezentáció 
módjának eldöntetlen kérdései „bújtak meg”. 
Lődi, kicsit hasonlóan Ernestohoz, nem állí-
tott magának korlátokat a kiállítás beszéd-
módjával kapcsolatban. Képzőművészetről, 
társadalomtörténeti tárlatról vagy éppen 
radikális pedagógiával kapcsolatos esszéki-
állításról van itt szó? – válasszon mindenki 
saját szájíze szerint...

17  „Hipotézisem az, hogy a Rév leírásából felsejlő 
pedagógiai célok bizonyos pontokon rokoníthatók az 
olyan radikális pedagógiákkal, iskolakritikai 
felvetésekkel, amelyek a gyerekre mint társadalmi és 
politikus lényre tekintenek, az iskolarendszerre pedig 
mint a társadalmi egyenlőtlenségek reprodukálásának 
elsődleges eszközére.” Lődi Virág, Pedagógiai 
partizánakció, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
Budapest, 2016. (31.)

18  Játékok népe. Három Holló Kávéház, Budapest, 2017. 
szeptember 29 – november 5. Ld. https://offbiennale.
hu/program/people-players

19  Az En rachâchant (1982) rövidfilm Marguerite 
Duras Ah! Ernesto című szövege alapján készült.  
Forrás: www.straub-huillet.com/work/en-rachachant 

20  rachâchant, francia halandzsa szó
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