
MOVEtöri 
Alternatív múzeumpedagógia. Tárlatvezetés mozgásban. 

2016.05.13. 

 

☞ MOVEtöri 

A “MOVEtöri” a Gray Box Projects non-verbális múzeumpedagógiai 

programsorozata: tárlatvezetés mozgásban. A 2B Galériában tartott IV. alkalommal 

a “Macesz” c. kiállítás átfogó témáját, valamint a kiállított alkotásokat egyenként 

fogjuk az intim torna és a kortárs tánc formanyelvével, valamint eszköztárával 

feldolgozni és értelmezni. Az egyéni és kiscsoportos foglalkozás tematikus 

improvizációs gyakorlatokra épül, a gyakorlatoknak a kiállításon fellelhető egy-egy 

képi vagy írott dokumentum a kiindulópontja. 

 

☞ IDŐPONT 

Május 13., péntek 19h-tól 

 

☞ PROGRAM 

 

19h-19h45: "Intim torna / Like A Virgin" & mozgásos tárlatvezetés 

Tartja: Korponovics Roland (képzőművész, Gray Box Projects) & Ádám Anna 

(képzőművész, Gray Box Projects) 

 

20h-20h45: "Kortárs tánc improvizáció" & mozgásos tárlatvezetés 

Tartja: Farkas Gergő Dávid (kortárs táncos) 

 

☞ ÖLTÖZET 

Mozgásra alkalmas kényelmes, laza ruha. 

 

☞ RÉSZVÉTELI DÍJ 

Intim torna / 1000 Ft 

Kortárs impró / 1000 Ft 

 

☞ REGISZTRÁCIÓ 

A rendezvény regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni itt lehet: http://goo.gl/forms/3XeOHSuDl2 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/3XeOHSuDl2


Mennyei Előjáték: Érzékek Éneke 
Ruhaperformansz 

2016.05.14. 

 

"Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; 

mert a te szerelmeid jobbak a bornál." 

(Énekek Éneke) 

 

A “Mennyei előjáték: Érzékek Éneke” c. ruhaperformansz az Énekek Éneke 

szövegére építve a szerelem és szexualitás felszabadulásának és felszabadításának 

történetét meséli el a pészachi ünnepi vacsora ősi “dramaturgiáját” követve. Az 

előadók hozzák a szimbólumokat, az “ízeket” és ízeket, de azok érzékelését és 

értelmezését – személyes felszabadulásról lévén szó – minden esetben a 

közönségre bízzuk. 

A performansz és a színpadi előadóművészetek formai elemeiből vegyesen 

táplálkozó, limitált létszámú, élményalapú előadásban központi szerepet kap a Gray 

Box Projects folyamatosan bővülő, jelenleg több mint százötven darabból álló, 

egyedi tervezésű performanszruha-, jelmez- és kiegészítő kollekciója is. 

 

Koncepció: Gray Box Projects 

Alkotók, előadók: Almási Szabina, Ádám Anna, Bakonyi Zsuzsa, Debreczenyi 

Márton, Fodor Orsi, Korponovics Roland, Major Mátyás, Molnár Gyuri, Piróth 

Tímea, Poór Dorottya 

Zene: Baqais Ádám (cselló), Barta Gyöngyi (cselló), Cserne Kata (tárgyak) 

Szöveg: Az Énekek Éneke alapján Breuer András 

Jegyár, amely a fogyasztást is tartalmazza: Teljesárú (2000 Ft), Kedvezményes 

(1000 Ft) 

Időpontok: Május 14., 18-18h30, 19-19h30, 20-20h30 

Regisztráció: A személyre szóló, élményalapú ruhaperformansz nézőhelyeinek 

száma LIMITÁLT! Ezért a részvétel regisztrációhoz kötött. Foglalás: 

http://goo.gl/forms/br2P8p6pGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/br2P8p6pGN


Workshop 
Ruhaperformansz workshop 

2016.05.15. 

 

A ruhaperformansz workshop két részből áll, melyek egymástól függetlenül is 

látogathatóak: 

- "Belső utak" (12-15h) 

- "Feminin-Maszkulin" (15h30-18h30) 

A workshopok alatt egyéni és csoportos improvizációs gyakorlatok formájában 

foglalkozunk a megadott témával több, mint százötven egyedi tervezésű ruha, 

jelmez és kiegészítő felhasználásával. 

 

I. "Belső utak" (Máj. 15. 12-15h) 

A sémákat, szerepeket és "maszkokat" magunk mögött hagyva először megértjük 

belső folyamatainkat, felismerjük életünk mozgatórugóit és az ezekből fakadó 

nehézségeket, blokkokat, akadályokat. Ezután pedig megtapasztaljuk a testi, lelki és 

érzelmi felszabadulást, felhasználjuk a belső pozitív erőt és energiát. A 

műhelymunkák improvizációs gyakorlatokra épülnek, melyeknek saját életünk egy-

egy története (párkapcsolatok, család, munka...) lesz a kiindulópontja.  

 

II. Feminin-Maszkulin (Máj. 15. 15h30-18h30) 

A "Feminin-Maszkulin" workshopon a nemi szerepek és sztereotípiák témáit fogjuk 

körbejárni a szerelem, szexualitás és erotika vonatkozásában. A testet és a mozgást 

sajátosan korlátozó ruhák és jelmezek egy-egy szerelmi / párkapcsolati szituáció 

metaforájaként is felfoghatók. Azt fogjuk megvizsgálni, mi a viszonyunk ezekhez a 

különböző helyzetekhez, hogy mi alkalmazkodunk-e hozzájuk, avagy ők mihozzánk, 

és hogy egyáltalán módunkban áll-e formálni, alakítani őket. 

 

☞ ESZKÖZÖK 

- A Gray Box Projects egyedi tervezésű ruha, jelmez és kiegészítő kollekciója 

- Szövegek, idézetek, versek, Énekek Éneke, személyes történeteink... 

 

☞ PROGRAM 

Rövid bevezető a workshopról 

Bemelegítés / bemutatkozás, ismerkedés a ruhákkal, jelmezekkel, kiegészítőkkel 

Egyéni és csoportos tematikus improvizációs feladatok, performansz-instrukciók 

ruhákkal, jelmezekkel, kiegészítőkkel. 

Összefoglalás, beszélgetés 

 

 



☞ RÉSZTVEVŐK SZÁMA 

Max. 12 fő 

 

☞ RÉSZVÉTELI DÍJ 

- Teljesárú: 4500 FT 

- Kedvezményes: 3000 FT 

 

☞ REGISZTRÁCIÓ 

A workshop regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet: 

http://goo.gl/forms/BZ0SOL5dWC 

 

☞ A WORKSHOPOT VEZETIK 

- Ádám Anna, képzőművész, performanszművész, a Gray Box Projects alapítója és 

a Gray Box Performansz Társulat művészeti vezetője. Párizsban divattervezést 

tanult, majd az Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy művészeti 

egyetemen végzett. Jelenlegi kutatómunkájának célja a ruha performatív és 

koreográfiai lehetőségeinek számba vétele a performansz és a színpadi 

előadóművészet határán. 

- Kis Katalin, genderkutató. Az ELTE pszichológia és filmelmélet-filmtörténet, és a 

CEU gender studies szakán végzett. Jelenleg doktorandusz hallgató a CEU-n, 

disszertációjában az egyéni autentikusságot, mint demokratikus ideált vizsgálja a 

szexualitás és az osztályhovatartozás szempontjából, amerikai, meleg 

szélhámosfilmek segítségével. Pszichológusként dolgozik. 

 

☞ RÉSZLETEK 

http://www.grayboxprojects.com/feminine-masculine-iv.html  

http://goo.gl/forms/BZ0SOL5dWC
http://goo.gl/forms/BZ0SOL5dWC
http://www.grayboxprojects.com/feminine-masculine-iv.html

