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„CAKUMPAKK”  

a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola kiállítása 

 
A Vojtina Bábszínházban a Debreceni Kulturális Váromszög, 7 réteg, Praxis, Próbaidő 

című tárlatok után ez az ötödik kiállítása a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakközép Iskola művészeti műhelyeinek. Az immár hagyományosan visszatérő tárlattal 

színházunk nézőpontjából lényeges annak bemutatása, hogy a kortárs 

művészeti diskurzusban a fiatal generációk milyen irányokat, 

stílusokat képviselnek.  

Az idei évadzáró kiállítás címe „Cakumpakk”, miszerint 

összecsomagolják, összegyűjtik, kiválogatják, leporolják, összegezik a 

helyi értékeiket, bemutatják a náluk felvonuló teljes palettát a teljesség 

igénye nélkül.  

Bemutatkozó szakok, területek: díszlet és jelmeztervezés, fotográfus, 

keramikus, festő, grafikus és animáció. Válogatásuk a doboz, 

dobozolás, bedobozolni kérdésköre köré fűződik fel. Hogyan lehet 

egységes, mégis merőben más területek gondolatait a vizuális 

asszociációk kapcsán megjeleníteni? Hogyan lehet egységes a 

különbözőség? Reményeink szerint erre kap válaszokat a kiállításra 

látogató közönség, hiszen az alkotásokban megbújik a gondolati 

szabadság kifejeződése is. 

A kiállítást rendezte: Grela Aleksandra, Kónya Ábel, Országh Gábor, a gimnázium 

művésztanárai 

A kiállítást május 7-én (csütörtökön) 17 órától László János ("dobozológus",grafikus) 

nyitotta meg. 

 

A kiállítás látogatható: 2015. május 8-tól június 15-ig 

(hétfő-péntek: 8-17 óráig, szombat-vasárnap: 9-12 óráig) 

 

 

„Sokkal többet teszünk annál, minthogy bemegyünk órát tartani.” 

- Interjú Kónya Ábel művésztanárral - 

 

 

A bábszínházunkban immár ötéves hagyományra tekint vissza a 

debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola tanulóinak munkáiból készült kiállítás-sorozat, mely 

idén a „Cakumpakk” címet viseli. Tárlatukkal a teljesség igénye 

nélkül igyekeznek a náluk folyó munkát bemutatni. Válogatásuk „a 

doboz, dobozolás, bedobozolni” fogalma köré szerveződik. Hogy 

mindez milyen formában valósult meg, arról Kónya Ábelt az iskola 

művésztanárát, a kiállítás egyik rendezőjét kérdeztük. 



Mit jelent számotokra a „Cakumpakk” elnevezés? 

Az érettségire épülő kétéves művészeti oktatásunkat különböző szakokon végezzük, amely az 

alapvető technikák elsajátításán túl szándékunk szerint elsősorban szellemi műhelyként 

funkcionál. Ez a kiállítás egyben bemutatkozási lehetőség is számunkra, ezért igyekeztünk 

minél szélesebb képet adni az iskolánkban folyó munkáról az alkotásokon keresztül.  

Ezt a szempontot figyelembe véve fontos volt, hogy a cím széles asszociációs kört idézzen 

meg. A ”Cakumpakk” szóban a pakk, a dobozra mint formára és fogalomra egyaránt utal. 

Áttételesen értelmezve a bemutatott tárgyak többségén visszaköszön ez a tematika. Több 

olyan vizsgakiállításunk is volt már, ahol a mostanihoz némileg köthető témát jártunk körbe, 

például a MY BOX Shopping Center egyik üzlethelyiségében megrendezett grandiózus 

megjelenésünk (2012), vagy az „Újratervezés” címet viselő tárlatunk (2013), amelyet az 

iskola közvetlen környezete, a panelházakból álló Tócóskert ihletett.   

A cím írásmódjában pedig a játékosságot szerettük volna kifejezni, ezért szándékosan 

eltértünk a német helyesírástól.  

 

Ha jól értem, a kiállítás tematikájának ötlete a már kész alkotások szelektálása után 

született meg.  

Az iskola gyűjteményéből, négy-ötéves 

diákmunkákból válogattunk, tehát valóban, 

az alkotásokat ismerve találtunk rá a 

témára. Tulajdonképpen minden egyes 

munka valamilyen módon közvetve vagy 

közvetlenül kapcsolódik a „doboz-léthez”. 

Sokszor az alkotások maguk is egy doboz 

alakból indulnak ki, máskor a kiállítás 

módjában, az installálás megoldásában 

fedezhetjük fel ezt a formát. Persze 

jószerint áttételesen, szimbolikusan kell 

értelmeznünk a kapcsolódást.  

 

Milyen alkotásokat láthatnak az idelátogatók? 

Az volt a célunk, hogy minél sokrétűbben mutassuk be a műhelyeinkben folyó munkát, ezért 

minden egyes szakunk képviseli magát, azaz a grafika (alkalmazott- és képgrafika), festészet, 

kerámia, fotó, díszlet- és jelmeztervezés, valamint animáció területeiről láthatóak alkotások. 

A műhelyvezetők döntései alapján állítottuk össze a kiállítás anyagát. Az így egy térben jelen 

lévő munkák közös szellemi terméket hoznak létre.  

 

Megfogalmazható-e egy egységes stílus a „Cakumpakk” kiállításon bemutatkozó fiatal 

alkotók gondolkodásában? 

Ebben az életkorban (18-21 éves fiatalok járnak hozzánk), ilyen rövid alkotóidővel 

véleményem szerint nem alakul még ki egyéni stílus. A művészeti képzésről nem merev 

tradíciók szerint gondolkozunk az iskolánkban; a kísérleti szándékra és az általános 

irányelvek átadására helyezzük a hangsúlyt. Az alkotás bizonyos fázisainak vannak 

megtanulható részei, ezért a szakmai alapozást, a műhelygyakorlat megszerzését nem 

hagyhatják ki a hozzánk érkező fiatalok. Emellett megismertetjük velük a kortárs művészet 

különböző irányait, hogy később el tudjanak igazodni, könnyebben rátaláljanak a saját 



útjukra. Elzárkózunk attól a merev oktatástól, amely kizárja a szabad asszociációt és a 

kísérletezést, a gondolatiság felébresztésére és a médiumok sokrétű felhasználására 

törekszünk.  

A mostani kiállításon a kortárs tendenciákat mind a formák használatában, mind a 

koncepcionális megközelítésben, mind a kivitelezés módjában tetten érhetjük. Ami talán még 

említésre méltó, az az, hogy az alkotások által létrehozott közös térben megérezhetjük egy 

friss generáció problémáit, amelyek az egymással párbeszédben lévő munkákon keresztül 

manifesztálódnak. 

 

A Vojtina Bábszínházban immár ez az ötödik kiállítása az iskolátoknak. Milyen más 

lehetőségeitek adódnak a megjelenésre, bemutatkozásra? 

Bár több helyszínen és több alkalommal képviseltette magát az iskolánk, mégis azt lehet 

mondani, hogy a Vojtina ezek közül az egyetlen már évek óta tartó stabil pont. A 

kiállításokon túl igyekszünk „értelmes” projektlehetőségeket keresni a diákjainknak. 

Dolgoztunk már együtt az Ifjúsági Házzal, Vidnyánszky Attila igazgatása alatt a Csokonai 

Színházzal, a Kölcsey Központtal, a Rocksulival, a Déri Múzeummal, a Modemmel, a 

Kazinczy Ferenc Általános Iskolával, és még sorolhatnám azokat a munkáinkat, amelyek 

kooperációban valósultak meg.     

Szintén bemutatkozási lehetőséget nyújt diákjaink számára az iskola épületében évente 

megrendezett tematikus vizsgakiállítás. A kiállításokról általában elmondható, hogy sokkal 

erőteljesebbek a művészi összhatás tekintetében, mint az alkotások külön-külön, olyan plusz 

üzenetet hordoznak, amely az egyes darabok értelmezését is más dimenzióba helyezik. Ez 

mindig nagyon inspiráló a diákoknak, komolyabb munkára ösztönzi őket, a tét így sokkal 

nagyobb, mint egy szimpla tanfolyamzáró vizsga. 

A szakmai alapokon kívül, talán ez a szellemi légkör is hozzájárul ahhoz, hogy sokan közülük 

művészeti felsőoktatásban folytatják tovább tanulmányaikat. Bár nagy fájdalmunk, hogy ez 

Debrecenben – az egyetemről sajnálatosan hiányzó művészeti fakultás miatt – nem 

lehetséges. 

 

A művészeti iskolákra vonatkozó folyamatos törvényi módosítások milyen hatással 

vannak a működésetekre? 

Sajnos folyamatos bizonytalanságban vagyunk, nem tudunk minden évben minden szakot 

indítani, a diákok érdeklődésének töretlensége és a szakmai potenciál megléte ellenére. 

Minden egyes művészi terület hozzátartozik az iskolánk arculatához, ezért nehéz megválni 

tőlük akármelyikről is legyen szó, ráadásul egy műhely felszereltsége, tanári gárdája marad 

kihasználatlanul átgondolatlan intézkedések miatt.   

2006 óta tanítok az iskolában egy elsősorban gyakorló művészekből álló tanári karban. 

Kollégáimmal együtt azért küzdünk, hogy az a szellemi, szakmai közeg, amelyet eddig 

sikerült megteremtenünk, a törvényi változások ellenére továbbra is talpon tudjon maradni. A 

saját művészi megmaradásunkban is rengeteget jelent, hogy egy közösséghez tartozhatunk, 

persze az is igaz, hogy sokkal többet teszünk annál, minthogy bemegyünk órát tartani. 

Tavaly volt 15 éves a művészeti szakképzés a Medgyessyben, ezalatt sokak – és nem csak a 

művésztanárokat értem ezalatt – erőfeszítései kellettek ahhoz, hogy túlnőjünk a szigorúan vett 

szakképzés keretein. Biztos vagyok benne, hogy ez a munka nem volt hiábavaló. 

 

 



Hőst teremtő laboratórium a felhők fölött 

Eposz a bábszínpadon, gyerekeknek, felnőtteknek 

 

Szeretettel ajánljuk a MárkusZínház: A Hős Miklós című előadását, mely Toldi Miklós 

történetét meséli el. A darab során az élő színészi játék, a zenei kíséretet adó muzsikusok, és  

27 marionett figura  játéka  eleveníti meg Toldi Miklósunk életútját, 15 jelenetben. 

Az előadás május 18-án (hétfőn) és 19-én (kedden) 14.00 órától vendégeskedik a Vojtina 

Bábszínházban. 

 

Megszületni és hősnek lenni nem egyszerű e földi közegben. Még az istenek szférájában is  

ezer botlás, veszély, szeszély, hát még az  emberi lélek számára mennyi kihívás, lehetőség, 

győzelem  vagy veszteség. A kalandos földi létre most magyar hős születik: a 

szájhagyományban, krónikákban, freskókon megrajzolt, s irodalmi művekben újraélesztett, 

 legenda övezte, testében-lelkében is erős: TOLDI MIKLÓS. 

Az angyali szatócsboltba két angyal érkezik a szolgálatból, szárnyait teregetve, készülvén a 

pihenésre. Ám dolog várja őket: Lajos magyar király mellé erős védelem kell. Készítsenek 

hős vitézt a király szolgálatára. 

Az idő kereke kattogva forog korokon át, jövőből múltba. A szatócsbolt fiókjaiból egyre-

másra kerülnek elő tárgyak, kellékek, díszletek, ami szükségeltetik egy életút lehetőségeinek 

végiggondolásához, megtervezéséhez. A lélekkartotékból végül előkerül Toldi Miklós lélek-

teste, hogy az angyali szférában testet öltve – a mennyei marionett- színpadon- főpróbát 

tegyen.  

 

Báb és Díszletterv: Boráros Szilárd 

Zenéjét szerzette: Kovács Márton 

Angyali ruhában játssza: Vajda Zsuzsanna (Blattner Díjas), Pilári Gábor (Blattner Díjas), 

Pilári Áron 

Rendezte, írta, és a játékot kitalálta: a Színház Társulata. 



 
 

 



 

 

Kis December király Békéscsabán 

 

 

2015. június 19. és 21. között rendezik meg a XVI. 

Nemzetközi Bábfesztivált Békéscsabán. A Vojtina 

Bábszínház június 20-án (szombaton) 11.00 órától szerepel 

a programban A kis December király című előadásával, 

melynek helyszíne a Jókai Színház lesz. 

A fesztiválról és a programról itt tájékozódhattok: 

http://napsugarbab.hu/babfesztival/ 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

 

 

 

Győrkőcön a Vojtina 

 

2015. július 3. és 5. között rendezik meg a 8. Győrkőc 

Fesztivált Győrben. A Vojtina Bábszínházzal a Radó-szigeten 

játszhattok reneszánsz kori játékokat, valamint Batu-tá 

kalandjaival is megismerkedhettek július 4-én (szombaton) 

14.00 és 17.00 órától, majd július 5-én (vasárnap) 17.00 

órától. 

A fesztiválról és a programról itt tájékozódhattok: 

http://www.gyorkoc.hu/ 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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