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SMASH THE 
SYSTEM!1 / ZÚZD 
SZÉT A RENDSZERT! 
A Hornsey School of Art 
1968-as eseményei  
de Duve művészetoktatási 
modelljei kapcsán  

– 3. rész

Az előző két részben2 Thierry de Duve művészetoktatási modelljeit 
egy 1993-ban tartott előadása (When Attitudes Become Form) alapján 
mutattam be, valamint azt vizsgáltam, hogy miként alkalmazhatóak 
ezek a minták a közép-kelet-európai művészetoktatásra, különösen 
a rendszerváltást követő 90-es évekre. De Duve harmadik modell-
jéhez (dekonstrukció – g yakorlat – attitűd) kapcsolódóan említi, hogy 
ha el is vesztették a művészhallgatók a 90-es évek elejére érdeklődé-
süket a hagyományos műfajok iránt, egy dolog biztosan állandósult: 
a vitára való igényük. És mi más lehetne a vita tárgya – teszem ezt 
már én hozzá –, mint maga a művészetoktatás intézményes feltételei 
és körülményei?
Az alábbi írás egy 1968-hoz kapcsolódó történetet mutat be, amely-
ben egy művészeti iskola hallgatói a viták során kibontakozó kritikai 
attitűdjük gyakorlásával változást kezdeményeztek az intézményük-
ben, egy olyan időszakban, amikor mindez az általános művészetok-
tatás tekintetében is kérdéseket, dilemmákat, átalakulásokat, egyre 
növekvő elégedetlenséget és feszültséget eredményezett. 
A művészetoktatásban bevezetett változások (az Egyesült Királyság- 
ban például az elméleti képzés pozícióját erősítő közismereti tárgyak 
/ complementary studies) legális körülményeket biztosítottak arra, 
hogy órai keretek között gondolkodjanak és beszéljenek a hallgatók az 
őket körülvevő intézményi mezőről és annak problémáiról. A kritikai 
attitűd (intézményes) gyakorlása lehetővé tette, hogy a művészetről 
intézményrendszere (és annak átalakulása) kapcsán is állást lehessen 
foglalni. Ez ugyanakkor megnyitotta az utat az előtt is, amint azt az 
alábbi példa esetében látni fogjuk, hogy egy oktatási modell kritikai 
eszközzé válhasson, egy olyan attitűddé, amely a médium választá-
sától függetlenül konkrét követeléssé artikulálódik, és akár országos 
méretű demonstrációt eredményez.

1  Idézet egy 1968-ban, a Hornsey School of Art demonstrációja alkalmából 
készített plakátról.

2  Lázár Eszter: A művészetoktatás lehetséges modelljei Thierry de Duve 
szövegei és azok utóélete – 1. rész. (A Bauhaus-modell vége. Elemzés / When 
Form Has Become Attitude); Thierry de Duve „közép-kelet-európai” 
művészetoktatási modelljei – 2. rész, Balkon 2018/2., 24-30., 2018/6, 7., 11-16.

A londoni Tate Britainben 2018 októberéig volt látható a London: 68 
című kiállítás,3 amelynek apropóján Beuys, Richard Long, Mario 
Merz munkáinak társaságában szerepelt egy talán kevésbé ismert, 
1970-ben készült film.4 Patricia Holland a The Hornsey Film című 
műve, a londoni Hornsey School of Art5 hat hétig tartó épületfogla-
lását dolgozza fel a résztvevők visszaemlékezései, valamint az ese-
mények újrajátszása alapján. Bár az angliai diáklázadások kapcsán 
a London School of Economic (LSE) történéseit (és azok közvetlen 
párizsi kapcsolódásait) szokás leginkább kiemelni, a tüntetés-hul-
lámban aktív szerepet vállaló művészeti iskolák, Horsney mellett pél-
dául a Guildford School of Art, valamint a Brighton College of Art6 is 
kivételes helyet foglalnak el az Egyesült Királyság 1968-ra vonatkozó 
történetében. Az események koreográfiája és a követelések listája 
számos hasonlóságot mutat: a konkrét intézményi változások mel-
lett, átfogóbb művészetoktatási problémákat is érintenek. Azonban 
ezek a követelések – a párizsi eseményekkel ellentétben – elsősorban 
művészetoktatási kérdésekre korlátozódtak, és a demonstrációk is 
békésen zajlottak.
A hal lgatói tiltakozások, különösen a művészeti főiskolások 
akciói, nem a mostani, öt venéves „ju bileum” apropóján kap-
nak nagyobb figyelmet. Az elmúlt években számos, archív doku-
mentumokat feldolgozó kutatás és publikáció született, hallgatói 
projektek foglalkoztak a művészetoktatás kapcsán az intézmény-
tör téneti vonatkozások ka l. 2013-ban Hor nsey Remix címmel 
képzőművészeti főiskolások rendeztek kiállítást7 archív anyagok fel-
használásával, 2016-ban pedig a Guildford School of Art alapozó kur-
zusának diákjai Hornsey Affair címmel újrajátszották a diáktüntetést.  
Az érintett művészeti egyetemek honlapján külön menüpont alatt 
olvashatók a ‘68-as kutatások, tanulmányok az iskola történetével 
összefüggésben.8

Az Occupy mozgalomnak és utórezgéseinek (2011, 2012, 2015) hatására, 
a több mint negyven évvel korábbi hallgatói követelésekkel és azok 
következményeivel foglalkozó „lezárt akták” megnyitása a művészeti 
iskolák közéleti szerepének fontos állomásait tekintette át az aktua-
lizálás nem titkolt szándékával. A párhuzam nem véletlen, hiszen a 
2012-es évek oktatási intézményeket is érintő tüntetés-hullámának 
egyik kiváltó oka – hasonlóan az 1968-ban történtekhez – az intéz-
ményi költségvetés radikális megnyirbálása, illetve annak gazda-
sági szempontok által vezérelt átcsoportosítása, valamint az alapozó 
kurzusokon9 (foundation course) betöltendő helyek drasztikus csök-
kentése volt, ami különösen a kevésbé tehetősebb családokból érkező 
hallgatókat érintette.10 A gazdasági folyamatok felsőoktatásra gya-
korolt hatása közvetett módon az egyetem szervezeti és strukturális 
átalakítását is maga után vonta. A tüntetések ugyanakkor rávilágí-
tottak a művészetoktatás ellentmondásaira is: ezek részint a művé-
szeti elitképzés sajátosságaihoz, részint azokhoz a változásokhoz 

3  London: 1968. Tate Britain, London, 2018. május 7 – október 31.; ld. https://
www.tate.org.uk/press/press-releases/london-1968

4  https://archive.org/details/TheHornseyFilm (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 13.) 

5  Az Észak Londonban található iskola helyén ma általános iskola működik.
6  http://arts.brighton.ac.uk/arts/alumni-and-associates/the-history-of-arts-

education-in-brighton/1968-the-student-revolution; Többek között John 
Walmsley dokumentumfotói örökítik meg a közösen felvonuló, különböző 
intézményekhez tartozó (a transzparenseken, táblákon Guilford és Hornsey 
feliratok olvashatóak) művészeti iskolásokat, ld. https://www.
goodtroublemag.com/home/guildford-sit-in-may-68-in-the-uk-protest 
(utolsó hozzáférés: 2018. november 13.)

7  Hornsey Remix. Vyner Street Gallery, London, 2013. február 26 – március 2.
8  https://www.mdx.ac.uk/news/2013/02/feature-new-generation-of-artists-

inspired-by-middlesex-past (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.) 
9  Az Egyesült Királyság intézményeiben 1965-ben bevezetett alapozó 

kurzusokat akár tekinthetjük a Bauhaus modell „maradványának” (Vorkurs) 
is.

10  A korábban Pre-Diploma névvel illetett egységet – a többek között Richard 
Hamilton és Victor Pasmore neve által fémjelzett bauhausi oktatási elveken 
alapuló képzést – az anyagkísérletek és különböző pedagógiai újítások 
jellemezték.

köthetőek, amelyek azt eredményezték, hogy a művészet kulturális 
„termékké”, az ipar, a gazdaság nélkülözhetetlen faktorává (lásd kre-
atív ipar) vált, és ennek – lassan, de biztosan – a művészeti oktatás 
is alárendelődni látszott.11 A felsőfokú oktatás helyzete tehát tágabb 
szociopolitikai és gazdasági kontextusban vizsgálandó, amely  
a művészetoktatásra is érvényes szempontokat jelöl ki a képzés és a 
kimenetel szempontjából nyilvánvalóan speciális karakterjegyek-
kel. A design oktatás egyik vezető intézményében, az 1955-ben ala-
pított – ma már Middlesex University néven ismert – észak-londoni 
Hornsey School of Art-ban (HSA) történt események mindazonáltal 
nemcsak a ma is jelen lévő politikai és kulturális hatások miatt érde-
kesek, hanem a művészeti (egyetemi) demonstrációk történetében is 
jelentős állomások.12 
A kiváltó okok közül az egyik egy európai viszonylatban is álta-
lános körülmény: az 1960-as években megkétszereződött, illetve 
háromszorozódott hallgatói létszámot nem követte sem az okta-
tás számára megfelelő épületbővítés, sem a tanári kar létszámának 
növelése.13 A már 1967-ben Franciaországban (pl. Nanterre-ben) 
elkezdődött kisebb tüntetések újabb és újabb korlátozásokat 

11  Tom Holert: Something Other Than Administrated “Quality.” Art Education 
and Protest 2009/1969l ld. http://eipcp.net/transversal/1210/holert/en, 2010. 
(utolsó hozzáférés: 2018. november 13.) 

12  Catherine Sloan idézi Woodékat (ld. 25. számú jegyzet), valamint azt is említi, 
hogy Hornsey diákjai mintaként tekintettek a párizsi eseményekre. A párizsi 
Beaux Arts hallgatóinak levelet is írtak, hogy tanácsot kérjenek, de a franciák 
válaszukban kifejtették, hogy a két szituációt nem lehet összehasonlítani, és a 
saját kontextusukban próbáljanak megoldást találni a felmerült problémákra. 
Catherine Louise Sloan: Systems in the Post-war Art School: Basic Design, 
Groundcourse and Hornsey, PhD disszertáció, University of Edinburgh, 2013, 
350. illetve 417-es lábjegyzet: AMHCA. (1968) A Beaux Arts levele, jún. 1968.

13  A párizsi események kirobbanásának első állomása Nanterre volt, ahol a 
nemrég átadott új épületrész leginkább egy pályaudvarra hasonlított, ami 
nemcsak, hogy távol volt a belvárostól, de a zsúfoltság mellett még mindenféle 
tiltásokkal igyekeztek korlátozni az egyetemisták életterét. (Carroll, J. 1968, 
May 7). Paris students in savage battles – 1968. The Guardian. http://www.
theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2018/apr/06/paris-students-
demonstrations-may-1968 (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.)

eredményeztek: betiltották a kollégiumban a vegyes összetételű, női-
férfi találkozókat, az egyetem területén pedig a politikai összejöveteleket.  
A Hornsey-visszaemlékezések is hasonló körülményekről számolnak 
be, hangsúlyozva azt, hogy ezeket még jobban nehezítette a hallgatók 
minden percét beosztó felügyelő oktatók szigora. A korlátozásoknak 
köszönhetően egyre inkább egy gyári termelési részleghez hasonlí-
tott az intézményes művészetoktatás. A Hornsey-ban kirobbant tün-
tetés-sorozat másik fontos apropója nem a tanárok és a diákok közötti 
konfliktus volt, hanem a helyi önkormányzat azon szándéka, hogy 
HCA-t beolvassza a North London Politechnikumba, ami az intéz-
ményi autonómia elvesztését jelentette volna. Az összevonás veszélye  

– a belső feszültségek tompításához is hozzájárva – példaértékű össze-
fogást eredményezett az egyes tanszékek között,14 s így, egy a céljaik 
eléréséért küzdő iskolai közösséggé tudtak összekovácsolódni a hall-
gatók és oktatók. 
De mi is történt valójában 1968. május–júniusában ebben a londoni 
művészeti iskolában? 
A Hornsey-üg y (Hornsey Affair), ahogy a mai napig hivatkoznak rá, 
egynapos tiltakozó akciónak indult, de végül az Egyesült Királyság 
történetének a leghosszabb épületfoglalásaként került be a művészeti 
iskolák (tiltakozás-történeti) krónikájába. A demonstráció kirob-
banását a hallgatói önkormányzat költségvetésének befagyasztása 
váltotta ki, azonban a tiltakozást, a megszervezésére alakult Student 
Action Committee (Hallgatói Akció Bizottság) az intézményi műkö-
dés és az oktatás kritikai fórumává alakította át, ahol tematizálni 
tudták az általános feszültség forrásait is (intézményi összevonás 
terve, a DipAD bevezetéséből következő radikális órarendváltozás, 
az alapozó kurzus átalakítása stb.).
Bár a konkrét követelések – a terület radikális szerkezeti átalakításá-
nak igénye, valamint az, hogy a hallgatókat vonják be az intézményi 
döntések folyamataiba – kizárólag a művészetoktatásra vonatkoz-
tak, mégis olyan problémákat érintettek, amelyek az oktatás és a 
kultúrpolitika ellenmondásos viszonyára is rávilágítottak.15 A meg-
mozdulásokról több forrás is részletesen beszámol. Már 1969-ben 
a Penguin Kiadó (a Left Review-val közös) gondozásában megje-
lent egy a résztvevő diákok és tanárok által összeállított könyv a 
Hornsey Affair.16 1973-ban egy az angliai művészetoktatási viszonyo-
kat tárgyaló konferencia, illetve az ahhoz kapcsolódó könyv (After 
Hornsey) is az öt évvel ezelőtti eseményeket tekintette kiindulási 
alapnak.17 A legrészletesebb feldolgozás az intézményben 1967-ben 
diplomázott Lisa Tickner 2008-ban kiadott munkája (Hornsey 1968: 
The Art School Revolution),18 amelyre az alábbiakban több ízben fogok 
hivatkozni. A Hornsey-ban felmerült reform javaslatokkal kapcso-
latban elemzések, értékelések születettek, és talán közvetett módon, 
de egy parlamenti tanulmány elkészüléséhez is hozzájárultak a tör-
téntek.19 A referencia-listát a fent említett, 1970-ben készült Patricia 
Holland film, illetve John Goldschmidt 1969-ben a Granada TV 
számára készített filmje, az Our Live Experiment is Worth More Than 
3,000 Textbooks színesíti.

14  Nick Wright, 2012, What happened at Hornsey on 28 May 1968, 
https://21centurymanifesto.wordpress.com/2012/05/28/what-happened-at-
hornsey-on-28-may-1968/ (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.)

15  A Hornsey-csapat szervezett egy művészetoktatással kapcsolatos 
konferenciát, ahol megalapították a Movement for Rethinking Art and 
Design-t (MORADE), amelynek nevében újabb követeléseket fogalmaztak 
meg. 

16  The Hornsey Affair, by students and staff of Hornsey College of Art, Penguin 
Books, 1969, (a könyv szerkesztői David Page, Tom Nairn és Victoria 
Hamilton voltak).

17  Readings in Art and Design Education: After Hornsey Bk. 1, David Warren Piper 
(ed.), Harper Collins Distribution Services, 1973

18  Lisa Tickner: Hornsey 1968: the Art School Revolution. Frances Lincoln, 2008 
19   Jane Ritchie, Chris Frost, Sue Dight: The Employment of Art College Leavers. 

H.M.S.O., London, 1972 

A Hornsey Affair 
című könyv 
borítója, Penguin 
Education 
Specials-sorozat, 
London, 1969  
(A szerzők az 
épületfog-
lalásban 
résztvevő 
hallgatók és 
oktatók, az 
Association  
of Members of 
Hornsey College 
of Art tagjai.)
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A tiltakozás hátterében a Diploma in Arts & Design (DipAD) 1962-ben 
bevezetett rendszere állt (Coldstream Report: 1960, 62, majd 1964).21 
Hazai összehasonlításban ez körülbelül a képzőművészeti főiskolai 
szintnek felel meg. Az új, diplomához kapcsolódó rendszer a szinte 
kizárólag gyakorlati képzést nyújtó National Diploma in Design-t 
váltotta 1962-ben. A művészeti felsőoktatási bizottság vezetője – a pol-
gári foglalkozását tekintve festő – William Coldstream az elméleti 
oktatás kötelezővé tételével kívánta versenyképessé tenni a korábban 
a szakiskolák szintjén működő művészeti (felső)oktatást az egyetemi 
szférában. Coldstream „intellektualizálódási irányvonala” nemcsak 
azt eredményezte, hogy a művészeti iskolák könyvtárában megszapo-
rodtak a művészet(elméleti) folyóiratok és szakkönyvek, hanem azt is, 
hogy a művészeti karon végző hallgatóknak kötelező vizsgával záruló, 
megnövelt óraszámú elméleti kurzusokat (művészettörténet és köz-
ismereti órák) kellett elvégezniük.22 A Hornsey School of Art az elsők 
között volt, ahol bevezették a DipAD rendszert.23 Az új struktúrát nem 
feltétlenül azért kritizálták a diákok, mert több könyvet kellett elolvas-
niuk a vizsgákra, hanem azért, mert az ezzel járó szigorúbb felvételi 
követelmények nehezebbé tették a hátrányosabb anyagi háttérrel ren-
delkezőknek a bejutást (mivel a követelmények azokból a középfokú 
oktatási intézményekből jelentkezőket preferálták, akik bizonyos tár-
sadalmi / anyagi státusszal rendelkeztek). További kritikaként merült 
fel a DipAD-dal kapcsolatban, hogy csak látszólag jelentett az egye-
temi ranggal megegyező feltételeket: a képesítés távolról sem biz-
tosított olyan munkahelyeket és fizetést, mint a „rendes” graduális 
képzést kibocsátó dokumentum. Ezért valójában az „egyetemi szintre 
emelés” csak az egyik oldalon, a képzés szintjén jelentett változásokat, 
a munkaerőpiacon már messze nem nyújtott azonos feltételeket.24

David Rushton és Paul Wood 1979-ben meg jelent Politics of 
Art Education című könyve25 részletesen foglalkozik az Egyesült 
Királyságban az oktatás átalakítása mögött húzódó politikai szándé-
kokkal. Ahogy Tom Holert Woodék kapcsán írja: az oktatási intéz-
mények expanziója nem feltétlenül csak előrelépésként könyvelhető 
el. A 60-as évek reformjainak, oktatáspolitikai intézkedéseinek, 
illetve annak, hogy a konzervatívok az egyetemek és a politechniku-
mok közötti hierarchiát továbbra is fent akarták tartani, a hátterében 
az állt, hogy a tudományt, a designt és a művészetet az ipari terme-
lés érdekeinek szándékozták alávetni.26 Woodék konklúziója szerint 

20  Jenny Rintoul: Integrating Critical and Contextual Studies in Art and Design: 
Possibilities for Post-Compulsory Education. Routledge, London, New York, 2017

21  William Coldstream (1908-1987) az Euston Road-i iskola hagyományait 
folytató figuratív festő volt. Egyik interjújában azt nyilatkozta, hogy a 
művészeti iskolákban alig voltak könyvtárak, és hogy – ennek kapcsán is – 

„csak egy széleskörű intellektuális újítást szeretett volna” bevezetni. Idézi Lisa 
Tickner (2008): 85.

22  Az órarend 15 %-át tették ki a művészettörténet és az un. közismereti órák, a 
záróvizsga osztályzatnak pedig 20%-át tették ki. 

23  Sloan szerint Hornsey hallgatói alapvetően a munkásosztályból érkeztek, akik 
a szakmunkás (vocational) képzést követően felvételiztek ide. Az egyetemi 
szintű oktatási rendszer bevezetése törést eredményezett, és nem csak 
oktatási szinten – akik nem tudták jól venni az akadályokat azok továbbra is a 
szakiskolai képzéseken folytatták –, hanem osztályképviselet tekintetében is. 
Sloan (2013): 318

24  Suzanne Moor-t idézi Chris Owen: a váltás, illetve ezzel összefüggésben az 
angliai munkáspárt 1960-as években bevezetett változtatásai valójában 
pontosan jelzik az aktuális kormányzat oktatáspolitikai szándékait a 
művészeti képzésben is. A Coldstream által bevezetett alapozó kurzusok 
számát a Munkáspárti kormány csökkentette, és ezzel egy időben a felvételi 
követelményeket úgy változtatta meg, hogy felemelte 5 GCE O szintre a 
jelentkezés alapkritériumát, ami tulajdonképpen lehetetlenné tette, hogy a 
modern szakközépiskolából kikerülők zöme felvételizni tudjon. (Art college 
dispute is just like 1968, ld. https://www.theguardian.com/politics/2015/apr/19/
art-college-dispute-like-1968-teacher-training, utolsó hozzáférés: 2018. 
november 13.)

25  Politics of Art Education, Dave Rushton and Paul Wood (eds.), The Studio Trust, 
London, Scottish International Institute, Edinburgh, 1979

26  Tom Holert (2010), Something Other Than Administrated “Quality.” Art 
Education and Protest 2009/1979, http://eipcp.net/transversal/1210/holert/en

„a design oktatást nagymértékben technikai és menedzseri jellegű 
képzésre redukálták, hogy aztán a diákok a „gazdaságot erősítő ipar 
világába léphessenek be”. A 60-as évek közepétől a tömegterme-
lés elterjedésének köszönhetően a design valóban fontos szerepet 
töltött be az oktatásban, mivel a terméket megvásárló fogyasztó-
kat összekapcsolta a termelőkkel.27 Ezeket a változásokat másképp 
értelmezi Tickner, aki amellett érvel, hogy a termékek a használaton 
túl, egyfajta vágyat is ki kellett, hogy elégítsenek, és ennek a vágy-
nak az előidézése már jóval összetettebb feladatnak bizonyult a pia-
con, ami a művészetoktatásra (és a design területére) is hatással volt. 
Ennek a kétirányú hatásnak a következtében egyrészt az ipar krea-
tívan kebelezte be a művészeti képzés (ipari termékek előállítására 
specializálódó) alacsonyabb szintjeit, amelyből egyébként az iskola, 
sőt közvetlenül a tanárok is profitáltak a különböző megbízásoknak 
köszönhetően.28 
A másik pólus viszont a kreatív fiataloknak olyan designképzést 
kínált, ahol nem a tárgyakat elkészítő kézügyesség volt a fontos, 
hanem a képzőművészethez hasonló absztraktabb gondolkodás, 
amelyre ugyancsak elengedhetetlen szükség volt a kreatív iparban.29 
Ez a „design-gondolkodás” inkább feleltethető meg az elméleti fel-
készültséget igénylő egyetemi szintű képzésnek. A művészeti okta-
tás kétpólusosságában rejlő problémák (autonóm művészet versus a 
kreatív ipart kiszolgáló design oktatás) a 60-as évek második felében 
már az iskolában is egyre gyakrabban tematizálódtak, amelyhez a 
megnövelt óraszámú közismereti órák (complemetary studies) szol-
gáltatták a hivatalos keretet. Az órák lehetőséget adtak a művészeti 
gyakorlat és a művészetoktatás intézményeinek kritikai vizsgála-
tára, miközben voltak kísérletek a műtermi órák keretében folytatott 
művészetelméleti diskurzusokra is (pl. az Art & Language művészet-
elméleti órái /Art Theory/ a Coventry School of Art műtermi gyakor-
latának keretében).30

A tanrendbe tehát bekerültek a kritikai tanulmányok, valamint az 
interdiszciplináris megközelítésmód, ami adott esetben lehetővé 
tette akár az oktatás immanens kérdéseinek megvitatását is. Az újon-
nan bevezetett közismereti tárgyak ily módon egy legális diszkurzív 

„kritikai tér” megteremtéséhez is hozzájárultak, ahol a művészeknek 
lehetőségük volt arra, hogy a saját helyzetüket és szerepüket is meg-
vitassák. A Hornsey-ügyben aktív, a diákokkal jó kapcsolatban lévő 
oktatók nagy része is ezen a tanszéken tanított,31 közéjük tartozott 
például David Page is, akinek a Hornsey-val kapcsolatos dokumen-
tumai (poszterek, rajzok, állásfoglalások) pár évvel ezelőtt a Tate 
gyűjteményébe kerültek.32 
Tickner de Duve modelljei alapján a korábbi National Diploma in 
Design képzést az akadémiai modellbe sorolja.33 Tekinthetjük úgy 
is, hogy az 1963-as DipAD (az elméleti képzés jelentősége és az atti-
tűd hangsúlyozása miatt) a kézügyességben és a figurativitásban 
hívő hagyományos művészetoktatástól eltérő utat hirdet, azonban 
mindezt a gazdasági mutatók és az (azzal összefüggő) aktuális kul-

27  John Hewittet idézi Tickner (2008): 26-os lábjegyzet, 89. oldal: Good design in 
the Market Place. The Rise of Habitat Man, Oxford Art Journal vol 10. no 2 1987, 
3-27.

28  A hallgatók hangot adtak azon elégedetlenségüknek is, hogy ezek a 
megbízások az intézmény „kommercializálódásához” vezetnek. Tom Holert 
(2010)

29  Lásd Buckmeister Fuller írásait.
30  Mark Dennis: Strategic Anomalies: Art & Language in the Art School 1969-1979. 

Ld. https://curve.coventry.ac.uk/open/file/068b6437-0c1e-47e5-9b3a-
2e09f6d99540/1/Mark%20Dennis%20PhD%20Thesis%202016%20FOR%20
LIBRARY_Redacted.pdf (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.); Fiona 
Candlin: A Dual Inheritance: The Politics of Educational Reform and PhDs in 
Art and Design, International Journal of Art & Design Education, 2001, vol. 20 
(3), 302-310. 

31  Sloan (2013): 328.
32  David Page: Hornsey College of Art uprising, 2010. január 1., http://www.tate.

org.uk/context-comment/articles/journeys-past (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 13.) 

33  Tickner (2008): 90-91.

túrpolitikai érdekek alá rendeli. Bár általánosságban a 60-as évek 
második felét a de Duve által felvázolt harmadik modell megjelenése, 
még pontosabban az erre irányuló elutasító vagy elfogadó magatar-
tás jellemezte, megközelíthetjük a váltást úgy is, hogy a progresszív 
oktatásban a kreativitás és a talentum helyett a művészet „akarata” 
került előtérbe, amelyet egyfajta forradalmi retorikai vagy ideoló-
gia-kritikai attitűd határozott meg. De Duve a dekonstrukciónak mint 
módszernek a művészetoktatásban történő alkalmazását nem ítéli el, 
a problémát sokkal inkább annak „ütemezésében” látja. Véleménye 
szerint szükséges annak a megtanulása / megtanítása, hogy mi is 
az a művészet, aminek a dekonstruálása egy művészeti folyamat 
vezérelve. Ha nem is ezek a kérdések és dilemmák befolyásolták a 
Hornsey-ban történteket, összegzi Tickner, a de Duve mintáihoz 
kapcsolódó viták mindenképpen hozzájárultak az aktuális művé-
szetoktatás kritikájához.34

H o r n s e y :  d e m o n s t r á c i ó  v a g y  a l t e r n a t í v  m ű v é s z e t i 
fó ru m?
A 2010-es évek Occupy mozgalmainak kellékei, a különböző vizuális 
anyagok, poszterek, használati tárgyak, a területfoglalás relikviái – 
bár nem minden problémát nélkülözve – múzeumi státuszt kaptak, 
gyűjteményekbe kerültek be (The Smithsonian Institute), kiállítá-
sokon szerepeltek (V & A, London).35 2012-ben Artur Żmijewski 
lengyel képzőművész a 7. Berlini Biennálé kurátoraként egy teljes 
kiállítási szintet adott át a Wall Street-i tüntetőknek, hogy „kiállítsák 
magukat”. A demonstrációk mint kulturális események újabb terüle-
teket nyitottak meg, amelyekben az aktivista, mozgalmi törekvése-
ket a művészeti akciók és a performativitás szempontjainak szűrőjén 
keresztül vizsgálták a kutatók. 
Catherine Louise Sloane A System in the Post-War Art School 
című 2013-ban írt doktori disszertációjában a korábbi elemzésekhez 
képest egészen más megvilágításba helyezi a Hornsey-eseményeket. 
A design oktatás kultúrpolitikai és technológiai összefüggéseinek 
hangsúlyozása mellett, ő olyan esemény-sorozatról beszél Hornsey 
kapcsán, amelynek fő elemei a performativitás és a diszkurzív közeg.36 
A foglalás alatt készült műveket a demonstráció és a művészet kon-
textusában vizsgálja (pl. linómetszetek, egyedi poszterek vagy a 
Gestnetner stencilgéppel készült hírlevelek),37 de bemutat instal-
lációkat és performaszokat is.38 Slone amellett érvel kutatásában, 
hogy a Hornsey-ügy nem a tanítás beszüntetéséről és az anarchiáról 
szólt, mint ahogy sokan interpretálják a történteket. Éppen ellenke-
zőleg: egyfajta új típusú, alternatív oktatási közeg alakult ki a hat-
hetes demonstráció idején. A diákok aktív részvételével a tanárok 
workshopokat, előadásokat tartottak, az ügyet támogató vendég-
előadók érkeztek (John Latham, Buckminster Fuller, Jim Dine, 
Henry Moore, Nikolaus Pevsner). Egy többhetes spontán feszti-
vál szerveződött az észak-londoni iskolában.39 A jelenlévők is első-
sorban egy jó hangulatú, performatív esemény-sorozatként idézik 
fel ezt az időszakot.40 A művészeti egyetemek tiltakozó akcióinak 

34  Tickner (2008): 93. 
35  https://www.newsmax.com/us/occupy-protests-museum-

smithsonian/2011/11/14/id/417933/ (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.); 
Disobedient Objects: About the Exhibition. V&A, London, 2014. július 26 – 2015. 
február 1., http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/disobedient-objects/
disobedient-objects-about-the-exhibition/ 

36  Sloan (2013): 356 
37  A folyamatosan dolgozó stencilgép a The Hornsey Filmnek is az egyik 

visszatérő főmotívuma.
38  Sloan (2013): 356.
39  David Darts: Visual Culture Jam: Art, Pedagogy, and Creative Resistance. 

Studies in Art Education: A journal of Issues and Research. 2004. 45 (4) 313-327., 
320.

40  Művészeti aktivitás tekintetében egy jóval radikálisabb irány jelent meg, mint 
az egyébként akkor az oktatásban jellemző volt, emlékszik vissza az egyik 
résztvevő Tim Jones, aki szerint a Stuart Brisley által előadott / vezetett 
performanszok nagy hatással voltak a jelenlévőkre, és az egész Hornsey-
foglalás a performansz művészet igazi bemutatkozásának tekinthető.

elemzésénél a „vitatkozás képessége” mellett visszatérő elem a kreati-
vitás mint elemzési szempont, sőt a tiltakozás mint művészet (protest 
as art) megközelítés is. Sloane írásában a tiltakozás mint pedagógiai 
forma (protest as pedagogy) terminus is említésre kerül, amit – mint-
egy de duve-i analógiáként –, talán inkább diszkurzív és önreflektív 
demonstrációt értve alatta, mint lehetséges oktatási modellt is 
továbbgondolhatunk. 
Ebben a megközelítésben a Hornsey-ban történt tiltakozás-sorozat 
akár egy olyan oktatási modellnek is tekinthető, amely nem elégszik 
meg az oktatási rendszer kritikájával, hanem működőképes alterna-
tívát is nyújt, ami ha nem is jelent az egyetemi képzés kritériumait 

Patricia Holland
The Hornsey Film, 1970
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2figyelembe véve realizálható teljes körű megoldást, de a hallgatók és 
oktatók a változtatás formáira és módjaira tett javaslatait teszteli élő-
ben. Az egyetemi tiltakozásokhoz kapcsolódóan érdekes lehet azok 
performatív aspektusainak a vizsgálata: az egyetemfoglalások mint 
akcióformák, amelyek a szimbolikus területfoglaláson túl, a terület 
használatával, az események vizuális elemeivel, valamint azok koreo-
gráfiájával is foglalkoznak.41 
Hornsey jelentőségét jelzi az is, hogy a hathetes esemény-sorozat 
archív anyagait, a plakátokat és egyéb kellékeket az egyik legfon-
tosabb (és legprogresszívebb) londoni művészeti intézmény, a lon-
doni Institute of Contemporary Arts (ICA) még abban az évben, 
1968-ban bemutatta Hornsey Strikes Again címmel. A tüntetés 
résztvevőit kérték fel, hogy legyenek a kiállítás „kurátorai”, akik 
az épületfoglalás fórum-jellegét a kiállítás alapvető rendezési elve-
ként határozták meg.
A londoni ICA-ban megrendezett vagy később az Occupy mozgalmak 
által tematizált kiállítások a demonstrációk esztétikai, diszkurzív 
karaktereit is hangsúlyozták. A szellemi és vizuális példaképül 
szolgáló párizsi poszterek mellett,42 az ICA-ban kiállított „sztrájk-
linómetszeteken” például a következő feliratok voltak olvashatóak: 
Smash the System! (Zúzd szét a rendszert!); Overthrow the Feudal 
System of Conventional Education! (Döntsd meg a konvencionális 
oktatás feudális rendszerét!). Bár a Hornsey esemény-sorozat vizu-
ális arculata elég erős és hatásos volt, David Page a párizsi esemé-
nyekkel ellentétben mégis úgy vélekedik, hogy a Hornsey célja nem 
a plakátok készítése, a design és a fotózás volt: „mert (mi) az okta-
tási kérdésekről szóló vitákban nem a kezünket, hanem az agyunkat 
használtuk”.43 Az ICA igazgató Michael Kustow meghívására létre-
jött program44 nemcsak a művészeti intézményrendszer szolidari-
tását és kitüntetett figyelmét jelezte az iskolában történt események 
iránt, hanem a művészetoktatás megreformálásának fontosságát is, 
aminek jóval széleskörűbb és hosszabb távú hatása van a művészeti 
élet minden területére, mint az a 3-4 év, amit az iskolai műhelyekben 
és az órákon töltenek el a diákok.45 
Mindezek ellenére az események hosszútávú hatását nem értékeli 
egyöntetűen pozitívan az utókor. Wood & Ruston már idézett köny-
vében például erősen kritizálták a történet szereplőit, legfőképpen a 
politikai elköteleződés hiánya miatt, valamint azért, mert nem von-
tak be más társadalmi csoportokat, ami azt eredményezte, hogy nem 
tudott a francia ‘68-hoz hasonlóan mozgalommá alakulni a Hornsey-
féle kezdeményezés.46 Felmerül a kérdés, hogy nem lehetett-e volna 
jobban kihasználni a helyzetet és a médiafigyelmet az általánosabb 
követelések megfogalmazására. 

41  Az egyetemi demonstrációk szimbolikus területfoglalásának hazai 
vonatkozásai: Mikecz Dániel:Az egyetemfoglalás mint akcióforma és 
felszabadított tér, Régió 84. 2013/3., 103-113.

42  A demonstrációhoz kapcsolódó linómetszetek népszerűsége azt a hallgatói 
igényt is jelzi, írja David Page, hogy a művészetoktatási preferenciáknak 
vissza kell térnie a kézzel készített munkákhoz. Ugyanakkor a nagy számban 
készített 1968-as linómetszeteknek gyakorlati okai is voltak – teszi még hozzá: 
a nyomdagép a Grafika Tanszéken volt, amely azonban nem csatlakozott a 
sit-in-hez. (Ld. http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/journeys-
past.) Page ezen következtetésének azonban ellentmond az említett Holland 
film „refrénjeként” fel- felbukkanó folyamatosan használatban levő 
nyomdagép.

43  David Page (2010)
44  A Michael Kustow által vezetett intézménybe a kiállítás ideje alatt nem kellett 

belépőjegyet fizetni a diákoknak, s ugyanakkor az ICA magazinban is 
szerepeltek a kiállításról dokumentumok.

45  Az 1960-as évek hallgatói radikalizmusával kapcsolatban Ben Cranfield a 
londoni ICA-ban megrendezett kiállítás és a Hornsey kapcsolatát a 60-as évek 
végi művészeti világ jelenségeivel összefüggésben elemzi. In: Sixties 
radicalism and social movement activism : retreat or resurgence? / eds. Bryn Jones 
and Mike O’Donnell, Anthem Press , 2010, 111-133.

46  Woodék egyébként (a baloldali rendszerkritikus szemlélettel összhangban) a 
designoktatás hiányosságaira is felhívták a figyelmet (Holert, 2010. 6. 
lábjegyzet), kritikájuk azonban nem mindig volt jogos. Tickner például a 
designoktatással kapcsolatban különböző társadalomkritikus, szociális 
projektek elsődlegességét említi az oktatás területén is (Tickner /2008/: 88). 

M Á R K U S  E S Z T E R

ÍGY KEZDJÜK EL!?
Ezek a legszebb éveink? – 
pályakezdő perspektívák 

M O D E M ,  D e b r e c e n
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  1 7  –  n o v e m b e r  2 5 .

Az utóbbi években a kortárs képzőművészek legújabb generációi-
nak nem volt átfogó, szakemberek által válogatott nagy intézményi 
bemutatója itthon, ha csak nem számítjuk a kevés, e korosztálynak 
szóló díjak jelöltjeit és nyerteseit szerepeltető kiállításokat. A debre-
ceni MODEM-ben most mégis valami hasonló történik.1 Az Ezek a 
legszebb éveink? a kissé megfoghatatlan kurátori koncepcióból kiin-
dulva – szerintem megkérdőjelezhető és némiképp esetlegesnek 
tűnő kritériumok alapján – pályakezdő kategóriába sorolt művésze-
ket mutat be. Ehhez a csoporthoz a kurátorok, Don Tamás, Margl 
Ferenc és Sárai Vanda meghatározása szerint a művészeti egye-
temeket az elmúlt öt évben befejező alkotók tartoznak. Hogy ezen 
belül milyen szempontok szerint állították össze a budapesti Magyar 
Képzőművészeti és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, vala-
mint a Kaposvári Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán végzettek közül válogatva, a kiállítók névsorát – nem derül 
ki. A szűken meghúzott határok miatt persze nem lehet teljes a kép: 
kimaradnak például azok, akik bár évek óta működnek és állítanak 
ki képzőművészként, de nem művészeti intézményben végezték a 
tanulmányaikat, mint ahogy a már kereskedelmi galériáknál lévő, 
több kiállítást maguk mögött tudó, diplomával azonban (még) nem 
rendelkező fiatalok is, de ki lehetett esni a szórásból egy fél évvel 
korábban megszerzett diploma miatt is. A válogatás azonban – amely 
így nem igazán tekinthető valamiféle generációs seregszemlének – 
mindezek ellenére mégis egy valóban kortárs, friss, a mai képzőmű-
vészet legjellemzőbb irányainak jelentős részét felvillantó tárlattá áll 
össze nagyon sok izgalmas művel és művésszel.

A kiállítás két részből áll, melyek közül az első magát a pályakezdést 
tematizálja: itt a kurátorok kérésére a művészek egy-egy, a pályakez-
désüket leginkább reprezentáló tárgyat állítottak ki. A legtöbben 
olyan, a képzőművészeti praxisukhoz kapcsolható, könnyen érthető 
szimbolikával rendelkező – esetleg azzal a magyarázó szövegben utó-
lag felruházott – tárgyakat választottak, mint a laptop (pályázatos 
mapparendszerről vagy egyetemi tartozásról szóló neptun-üzenet 
printscreenje), egy szőrös rózsaszín bilincs, szobanövény, marokkó 
vagy egy iskolapad, de vannak érdekesebb megoldások is, mint 
Kristóf Gábor az eredetinél enigmatikusabbra lassított, torzított 
Desireless: Voyage, voyage verziója2 (2016).
A fentiekből és a magyarázó szövegekből, csak úgy, mint a kiállítá-
son szereplő „kritikai” besorolást kapott művek egy részéből kiderül, 
ami a szcénát ismerők számára valószínűleg egyébként is tudható: 

1  http://www.modemart.hu/kiallitas/ezek-legszebb-eveink-palyakezdo-
perspektivak/

2  https://soundcloud.com/g-bor-krist-f/voyage-nouveauage

a képzőművészeti világban való helykeresés, egyáltalán a társada-
lom és munka „valódi” világában a képzőművész-lét helyének meg-, 
vagy inkább kitalálása az, ami a legtöbbeknél problémaként merül 
fel, és általában csak rengeteg kompromisszummal és szerencsével 
kivitelezhető. Sokan félelmetesnek, nehéznek, nyomasztóan bizony-
talannak élik meg az életük mostani szakaszát, de szép számmal van-
nak olyanok is, akik a szabadságot, a lehetőségeket emelik ki, mint 
pozitívumot. 
Ugyanitt láthatunk egy videót is, melyen a szervezők diagramokkal 
igyekeztek illusztrálni a pályakezdők reprezentáltságát a hazai intéz-
ményrendszerben. Sajnos a konkrét számokon alapuló, de rengeteg 
alapvető szempontot mellőző, kissé önkényesnek ható adathalmaz-
ból nem igazán lehet semmiféle valós információhoz hozzájutni.
A fiatal kurátorok és pályakezdő alkotók kérdése tehát az, hogy 
hogyan tartható fenn a jelenlegi politikai/gazdasági/társadalmi 
helyzetben a „művészetcsinálás”? A művészek személyes és szub-
jektív válaszaiból és a felületes kérdésekből adódóan azonban itt 
olyan alapvető problémák fel sem merülnek, mint a képzőművészet 
a kulturális életben már régóta marginalizálódó és magába zárkózó 
pozíciója, vagy a művészeti piac kérdése. 
A második, mindenkitől egy-két művet bemutató, a kiállítás témá-
jára célirányosan már nem reflektáló részből azonban az derül ki, 
hogy a képzőművészet oktatási- és intézményrendszerének néha 
vélt, legtöbb esetben azonban valós hibái és hiányosságai, és az 
ebből következő egzisztenciális válságok ellenére mégiscsak lehet-
séges érvényesülni, és jó művészetet létrehozni. A fentiek alapján 
valószínűleg nem is akar többet ez a kiállítás, mint láthatóságot, 
hangsúlyos és reprezentatív intézményi megjelenést biztosítani a 
pályájuk elején járó, a szintén fiatal kurátorok által legjobbnak tar-
tott, sok esetben már egészen sikeres karrierkezdést maguk mögött 
tudó művészeknek.
Valamiféle nagyvonalú rendszerezési kísérlet azonban mégiscsak 
szükséges egy ekkora anyag (több mint harminc művész) bemu-
tatásánál, ami akarva-akaratlanul is a kitapintható irányvonalak 
felismerését és megfogalmazását jelenti. A műveket végül három 
hívószó köré csoportosították: ezek az identitás, az intézménykritika 
és az absztrakció. Bár a fogalmak különféle értelmezési rendszere-
ket jelölnek – szerintem gyakran előnytelen (vagy irreleváns) meg-
közelítési irányokat javasolva az alájuk besorolt alkotásokhoz –, ha 
nagyon vázlatszerűen is, de mégiscsak keretbe foglalják azt az esz-
tétikai, tematikai és a művészi gyakorlatokat jellemző sokszínűséget, 
ami a kiállított műveket jellemzi.

Woodék felvetése különösen baloldali (marxista) hozzáállásuk 
fényében elfogadható, bár nem feltétlenül a hallgatókon és az okta-
tókon kell számon kérni a fenti hiányosságokat, hanem inkább a 
művészetoktatás kontextusában szükséges értelmezni és értékelni 
a Hornsey-ügyet és annak következményeit. A Sloan által felvetett 
kreatív aspektusok kizárólagos szempontként való kezelése szin-
tén nem járható út, hiszen ha csak ezekkel foglalkoznánk, valójában 
nem lépnénk túl az eseménysorozat összművészeti fesztivál jellegén. 
Így mindazok a célkitűzések, amelyeket a foglalás képviselt (füg-
getlenül attól, hogy elérték-e céljukat), valamint az, hogy a diákok 
és a tanárok a „saját kezükbe vették” művészetoktatás átalakítását, 
másodlagos szerepet kapnának az elemzéseknél. Horsney-t olyan 
esettanulmányként érdemes kezelni, amely a 60-as évek (művészeti) 
oktatásának problémáira nemcsak rávilágít, hanem javaslatokkal is 
él annak megváltoztatására. 
Az 1968 májusa és júliusa között történt épületfoglalás végül azzal 
zárult, hogy az egyre bővülő hallgatói követelések listáját kis idő után 
megelégelte a kezdetben kompromisszumképes (vagy annak tűnő) 
adminisztráció és a helyi oktatási szervezetek. Július 4-én megakad-
tak az egyeztetési tárgyalások, az igazgató (július 12-től novemberig) 
bezáratta az iskolát és fegyveres őröket állított a kapuba.47

Mielőtt a Hornsey újra megnyitotta volna kapuit a tüntetésben részt-
vevő diákokat és tanárokat kirúgták, illetve elbocsátották. Így pél-
dául Kim Howellst (aki később munkáspárti képviselő lett, majd a 
Blair-kabinet tagjaként volt aktív politikus) és a Diákönkormányzat 
elnökét Nick Wright-ot, valamint Tom Nairn szociológia tanárt, 
mint az épületfoglalás kezdeményezőit. A demonstrációban részt-
vevő diákoknak újra felvételizniük kellett, azonban csak körülbelül 
a felüknek sikerült a bejutás. 
A Hornsey-események hatására közel harminc iskola kezdett til-
takozási akcióba, és bár azután konszolidálódott a helyzet, és a fel-
ügyeleti szervek voltak előnyben, a foglalás hozzájárult ahhoz, hogy 
parlamenti szinten újragondolják a művészeti oktatás feltételeit.  
A felvételi követelmények mindezek ellenére nem változtak, a 
DipAD-t helyett 1974-ben bevezették a BA fokozatot. 1973-ban 
Hornsey beolvadt a Middlesex Politechnikumba, ami aztán 1992-
ben egyetemi rangot kapott.
Az idei évforduló kapcsán az események (szemtanúk segítségével tör-
ténő) felidézésén és értékelésén túl, talán az egyik legrelevánsabb 
kérdés az, hogy miként olvassuk újra a történteket a jelen (oktatást 
érintő) krízisének ismeretében?48 
Az 1968-as események jellege, a szereplők által elért eredmények 

„értékelése” és az esetleges felelősségek tisztázása a történet-fel-
dolgozás narratívájának szempontjából fontos, bár egyáltalán nem 
egyértelműek a pozíciók. Egy a Brighton School of Art eseményeit 
feldolgozó kutatás más diáktüntetés esetében is érvényes kérdése, 
hogy miről is beszélhetünk valójában az 1968-as nyár eleji esemé-
nyek, az iskola bezárása kapcsán: egyfajta általános nyugtalanság 
fordult át tömegmegmozdulásba, vagy pár hangos diák és tanár kez-
deményezéséről van inkább szó, akiket aztán követtek a többiek? 

„Határozott elképzelésekhez köthető-e mindaz, ami történt, és való-
ban az volt az igény, hogy a főiskolai változtatások egy működőképes 
oktatási rendszer létrejöttét támogassák?”49 Beszélhetünk-e forrada-
lomról egyáltalán a Hornsey, vagy a többi művészeti iskolában tör-
téntekkel kapcsolatban? 

47  Caroline Hoefferle: British Student Activism in the Long Sixties, Routledge, 
New York and London, 2013

48  1968 and it legacies, ld. https://1968.kcl.ac.uk/# (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 13.)

49  1968: The Student Revolution, Chapter text, Philippa Lyon, ld. http://arts.
brighton.ac.uk/arts/alumni-and-associates/the-history-of-arts-education-in-
brighton/1968-the-student-revolution, (utolsó hozzáférés: 2018. november 13.)

Kocsi Olga
Szekrény a házikóból, 2012


