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HOGYAN KEZELJÜK A SZERELMET?

CÉLOK

 � A résztvevők szerelemmel kapcsolatos elképzeléseinek átgondolása, feltárása és összehasonlítása 
 � A résztvevők kapcsolatokra vonatkozó „ideáljainak” átgondolása és összehasonlítása

RÉSZTVEVŐK

8–20 résztvevőre  
alkalmazható

KELLÉKEK

A3-as vagy nagyobb, kicsit 
vastagabb papír a kollázshoz

Képes újságok, magazinok, 
szórólapok

Olló, ragasztó

Színes ceruzák, szövegkiemelők

Leszedhető gyurmaragasztó vagy 
ragasztószalag, hogy felragasszuk 
az elkészült műalkotásokat a falra

ÁTTEKINTÉS

A gyakorlat során a résztvevők a szerelemmel 
kapcsolatos kérdéseiket próbálják a felszínre hozni.  
A már kész (magazinokból, újságokból stb. kivágott) 
képek összefűzésén alapuló „kollázs” művészeti 
technikával fogunk dolgozni; a képeket összeragasztjuk, 
hogy új módon összeállítva új értelmet nyerjenek.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen a közösségi távolságtartás szabályainak betartása mellett, valamint 
személyesen, fizikai érintkezéssel.

IDŐ

120–180 perc  
(a résztvevők számától függően)

Ezt a gyakorlatot az Élan Interculturel dolgozta ki

ELŐKÉSZÜLETEK

A személyes változathoz nincs szükség előkészületekre, csak az online megvalósításhoz: png képválogatások 
készítése és megosztása.
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

A következőképpen vezessük be a gyakorlatot: elmondjuk a résztvevőknek, hogy a „szerelem” témája lesz a 
középpontban; nem abban az értelemben, ahogy manapság bemutatják/sztereotipizálják a romantikát, hanem 
abban az értelemben, hogy mit jelent egy bensőséges szerelmi kapcsolat. Pontosabban kifejezve a gyakorlat 
során a résztvevők a szerelem ezen formájával kapcsolatos kérdéseket próbálnak a felszínre hozni. A már kész 
(magazinokból, újságokból stb. kivágott) képek összefűzésén alapuló „kollázs” művészeti technikával fogunk 
dolgozni; a képeket összeragasztjuk, hogy új módon összeállítva új értelmet nyerjenek. A következő utasításokat 
adhatjuk a résztvevőknek:

1. EGY KÉRDÉS MEGHATÁROZÁSA, KOLLÁZSKÉSZÍTÉS: „Kérlek, készítsetek egy olyan kollázst a rendelkezésetekre álló 
képi anyagból, amely kifejezi egy, a „szerelemmel” kapcsolatos kérdéseteket. Vegyetek egy A3-as papírt vászonnak, 
majd vágjatok ki és ragasszatok rá bármilyen képet, színes papírt stb. a kérdésetek képi reprezentációjaként. 
Kérlek, írjátok is rá a kérdéseteket a kollázsotokra (vagy nyomtassátok, ragasszátok rá kivágott szavakból). Amikor 
ezzel készen vagytok, segítünk felragasztani a falra a munkátokat, így egy kiállítást készítünk.” A résztvevőknek 
valószínűleg egy órára lesz szükségük a munkájuk elkészítéséhez. Gyakran az a legidőigényesebb, hogy átlapozzák 
a rendelkezésükre álló magazinokat, hogy képi 
inspirációra leljenek. Betehetünk valamilyen 
háttérzenét is.  

2. KIÁLLÍTÁS: Amikor kész van a kiállítás, és mindenki 
munkája felkerült a falra, kérjük meg a résztvevőket, 
hogy tekintsék meg a kiállítást. A kollázsok készítői 
egymás után bemutatják a saját munkájukat. A 
megfelelő tempó érdekében javasoljuk, hogy a 
résztvevők számától függően adjunk meg egy 
időkeretet az előadásokhoz. Egy 15 főből álló, 
vagy még nagyobb csoport esetében 1 percet 
javaslunk. Ennél kisebb létszámú csoportok 
esetében fejenként 1,5 perc is lehet az időkeret. 
Mindenkinek köszönjük meg a munkáját, anélkül 
hogy elemeznénk/megbeszélnénk vagy értékelnénk az alkotásokat. Ha valakinek vannak kérdései a munkákkal 
kapcsolatban, adhatunk ezekre egy kis időt, de még nem jött el az idő a kollázsok mélyebb megbeszélésére. 

3. KISCSOPORTOK KIALAKÍTÁSA A MÉLYEBB MEGBESZÉLÉSHEZ: A következő lépés az, hogy megkérjük a résztvevőket, 
alakítsanak háromfős csoportokat valamelyik felvetett kérdés megbeszéléséhez. Nem kell feltétlenül olyan kérdésről 
beszélgetniük, amelyet a saját csoportjuk valamelyik tagja tett fel, hanem bármilyen kérdést választhatnak, ami 
érdekli őket. Úgy is kialakíthatjuk a csoportokat, hogy arra kérjük a résztvevőket: álljanak ahhoz a kollázshoz, 
amelynek a kérdése leginkább érdekli őket.  

4. EGYMÁS FIGYELMES MEGHALLGATÁSA: Egy speciális formát javaslunk, melynek segítségével a kiscsoportokban 
minden résztvevőnek lehetősége van arra, hogy megossza a többiekkel a gondolatait, még mielőtt a tényleges 
megbeszélést elkezdenék. Minden résztvevő megoszthatja a gondolatait 2–3 percben, amíg a többiek figyelmesen 
hallgatják. E gondolatmegosztó kör után következhet a megbeszélés.  

5. MEGBESZÉLÉS: A kiscsoportok munkájának lezárásaként megkérhetjük a résztvevőket, hogy találjanak közös 
választ a) arra a kérdésre, amellyel foglalkoztak és b) arra, milyen készségekre van szükség egy harmonikus szerelmi 
kapcsolathoz. 10 percet adjunk a résztvevőknek a válaszadásra. 

6. A VÁLASZOK MEGOSZTÁSA MINDEN RÉSZTVEVŐVEL: Végül pedig minden csoport röviden beszámol arról, mit 
tapasztaltak a közös munka és beszélgetés során, illetve hogy mit válaszoltak a kérdésekre.
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TIPPEK

Azon résztvevők számára, akik még sosem készítettek kollázst, adhatunk néhány tippet: a formák pontos kivágása 
elősegíti az elkészült kollázs átláthatóságát. Ha szükséges, mutathatunk példákat kész kollázsokról (lásd Barbara 
Kruger, Deborah Roberts és Lorna Simpson munkáit).

HOGYAN KEZELJÜK A SZERELMET?

MEGBESZÉLÉS

Miután minden csoport megosztotta a többi csoporttal a tapasztalatait, folytathatjuk a beszélgetést további 
szerelemmel kapcsolatos kérdésekkel, mint például:

1. Fedezzük fel a „szerelemmel” kapcsolatos kliséket: hogyan befolyásolják ezek a saját életünkben a szerelem 
észlelését és reprezentációját, valamint a szerelemmel kapcsolatos tapasztalatainkat?

2. A klasszikus „szerelemnek” milyen alternatívái jelentek meg a kollázsokon? Ismerünk alternatívákat? Mit 
gondolunk ezekről az alternatívákról? Ismerünk alternatív szerelmi modelleket más kultúrákból?

3. Mit gondolnak arról a résztvevők, ahogyan a média ábrázolja a szerelmi kapcsolatokat, a társadalmi normákat, 
az elvárásokat és a való életbeli kapcsolatokat?

ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

Ez a gyakorlat online is végrehajtható. Ebben az esetben papírkollázsok helyett digitális elemekkel dolgozunk. 
A gyakorlat előtt össze kell válogatnunk képeket (png formátumban), amelyeket háttérként vagy főelemekként 
használhatnak a résztvevők. Megkérhetjük a résztvevőket, hogy PowerPoint vagy Google Slides alkalmazásban 
dolgozzanak, amelyeknek könnyebb a használata, mint egy igazi grafikai szoftvernek. Lásd az alábbi példát:
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