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Nagy közös falfestmények
Mielőtt a vázlatokhoz kezdenénk, végig kell gondoljuk: Hová kerül a kép? / A környezet felmérése, lehetséges
nézőpontok kiválasztása. Ha egy szűk folyosó falára festünk, más léptékben kell gondolkodjunk, mintha egy
sétánytól messzebb eső tűzfalra. /
1. Technika választás. (Tempera, tojástempera, olajtempera, olaj, akrill, Tilatex. Belső térben szabadabban
választhatunk, külső térben mi csak gyorsan száradó, és persze fényálló diszperziós festékkel dolgozunk. Akrilló,
Tilatex színező.)
2. Vázlatok készítése. / Igényes munkánál, vagy gyakorlatlan gyerekekkel: nagy háttérszínek vázlata, majd egy
másik lapra a kidolgozott vázlat./ A vázlatok készülhetnek a közös linómetszetnél leírtak szerint.
3. Próbafestések függőleges felületen. Ha igényesebb helyre festünk, és gyorsan kell dolgozzunk, bizony a
gyerekeknek "falfestő vizsgát" kell tenni. Egy falra szögezett lapra meg kell fesse képe egy részletét. Ha sok az
elcsorgatás, nem ment át a vizsgán.
4. Eszközök előkészítése
5. Nagy háttérszínek megfestése.
6. Részletes kidolgozás.
7. Levonulás a terepről. Ecsetmosás, színek visszazárása, felmosás.
8. A kép utógondozása. Megfestett képeinket időnként át kell javítsuk, 6 - 8 év múlva általában újra kell
fessük. Nincs lehangolóbb, mint egy színét vesztett, összefirkált festmény.
A falfestés kivitelezése.
A kivitelezés technikája mindig a résztvevők számától függ. Ha egy gyerek festi meg képét nagyban egy
falfelületre, meglehetősen egyszerű a feladatunk.
Legegyszerűbb, ha A/3-as, vagy A/4-es vázlatát fóliára fénymásoljuk, majd írásvetítővel felvetítjük a falra.
Újabban beszkenneljük vagy lefotózzuk, és projektorral vetítjük fel. ( Külső térben sötétedés után szoktunk
dolgozni.) Ceruzával halványan átrajzolja, messziről megnézi, ha kell korrigál, majd kiteríti a fóliát a kép alá,
kikészíti az ecseteit, vizet, a festékes tubusokat, megfesti a nagy háttérszíneket, majd ráfedéses módszerrel
dolgozik tovább a képen, mindig elmosva az épp használt ecsetet.
Bonyolultabb a helyzet, ha sok gyerek dolgozik egyszerre. Alább egy olyan festés leírását ismertetem, ahol
kétszáz, erre az alkalomra több iskolából összegyűlt gyerekkel kellett megfesteni egy 60 m hosszú falfelületet. A
gyerekek egy pályázatra küldtek festményeket, most ezek alapján kellett megfesteniük képeiket. A nyertesek
segítőket is hoztak magukkal, egy-egy képet általában négy-nyolc gyerek festett. Ennél a festésnél a fal
oszlopokkal volt tagolva, minden gyereknek egy oszlopköz jutott, tehát nem volt szükség a falfelület előzetes
felosztására, ha összefüggő felületre festetünk, előre ki kell jelölni, kinek melyik falrész jut, az egyes képek
között megfelelő sávokat kell hagyni a képek "összefestésére". Ha egy város és egy erdőrészlet kerül egymás
mellé, nagyobb helyet kell hagyni a kettő átmenetének, mint ha pl. két városrészlet.
Tilatex színezővel és fehér diszperzittel festettünk. ( Mostanában Volton Düfát használunk.) A színezőket tisztán
használtuk, csak a kékeket derítettük fehérrel. Ez eleve biztosította, hogy minden gyerek ugyanazt a skálát
használja, nem lesznek bántóan elütő, tört színű felületek. A festés során két helyen kellett tanári felügyeletet
adni. A festékek keverésénél, ecsetek kimosásánál, és a falnál.
A festéshez szükség volt néhány száz ecsetre, különböző méretekben. A festékeket 10 l-es kiszerelésben
vásároltuk meg az AKZO tiszaújvárosi üzemében, a festés előtt kitöltögettük régi Tilatexes (0.2 l-es) műanyag
edényekbe, illetve 0.2 - 0.5 l-es zárható tetejű üvegekbe. (4 munkaóra) Az alapszínek mellett kevert színeket is
tubusoltunk. 200 gyerek számára persze nem keverhettünk teljes készleteket, ez több ezer tubust igényelt volna,
az elfogyó árnyalatokat menet közben kevertük ki. A 3-400 edényt a festés előtt kiraktuk egy fal elé, nagy
műanyag fóliára, hosszú sorba, fehér - sárga - narancs - piros - lila - kék - barna - fekete. Nagy színes lapokat
támasztottunk a falhoz, ezzel jelölve a festékek helyét. A hátterek festéséhez szükséges színeket nagyobb
edényekbe töltöttük ki, a vázlatok előzetes ismeretében. Ha valaki elvitt egy színt, a maradékot oda kellett
visszategye, ahonnét elvette.

Elöl volt a tiszta vizes edény, utána a tiszta ecsetek, majd az ecsetmosó edény, végül a használt ecsetek
gyűjtőedénye. Ez után következtek a színek. Volt még néhány vödör, felmosórongy, ha esetleg felborulna egy
festékes edény. Volt még ezen kívül egy nagy papírdobozunk, benne egy csomó bébiételes üveg, amibe színeket
lehetett kevertetni. Falfestésnél mindig üvegeket használunk, a műanyag poharak könnyebben borulnak ki.
A festendő fal elé szintén nagy fóliacsíkokat terítettünk ki. (Ez esetleg újságpapírokkal is helyettesíthető.)
A festés előtt a gyerekeknek elmagyaráztuk, hogy a képek felvázolásánál vigyázzanak, ne "húzzák magukat
össze a motívumok", kezdő betegség, hogy a megnövekedett képpel nem nő egyenletes mértékben, óvatosan kell
dolgozzanak, az ecseteket mindig felfelé húzzák, másképp elcsorog. A képeket mindig fentről lefelé festjük,
mert így az esetleges elcsorgásokat át tudjuk fedni. Elmondtuk, bemutattuk a ráfedő festés menetét is. (Lásd 5. o.
A tempera) A nagy ecsetekből nem jutott ugyan minden gyereknek, de a kisebb ecsetekkel is lehetett alapozni. Pl.
füves vagy lomb felületeket, talajt, ahol a kis ecsetek fakturálisan gazdagíthatták a foltot.
Ügyelniük kell fel ne rúgják a kis edényeket, vagy a fóliacsíkot. Ha színt szeretnének kevertetni, mindig mondják,
mihez kell, mekkora felületre. Persze, amíg van a sorban, inkább onnan vigyék el. A fal előtt ne halmozzák
maguknak az árnyalatokat, 2-3 üvegnél több ne legyen náluk. Ha kevesebb gyerekkel dolgoznánk, a festés utolsó
szakaszában kis műanyag palettákat használnánk, bonbonos dobozok betétlapját, ezekbe a kis gödrökbe lehet
kiöntögetni néhány csepp festéket.
A festés során eleinte gyakran kellett figyelmeztetni a
gyerekeket az ecsetek felfelé húzására, az elcsorgások
átfedésére valami, a vázlaton nem szereplő motívummal,
de hamar belejöttek, eredeti vázlataiknál sokkal
gazdagabb képeket festettek. Néha be kellett gyűjteni a
fal előtt felejtett árnyalatokat.
A színek keverése elég kemény munkát jelentett, a
használt ecseteket állandóan mosni kellett. A behozott
használt ecsetet először betettük a festékes vizes
gyűjtőbe, majd elmosás után tollával lefelé raktuk át egy
másik edénybe, amiben szintén volt egy kis víz, hogy ne
száradjon meg. A Tilatex ugyanis elég gyorsan szárad,
és ekkor már nagyon nehéz kimosni, nagyon meg tudja
keményíteni az ecseteket. A végleges elmosás mindig
mosószerrel történik, a festés végén.
A megmaradt festékeket összeöntögettük, a hasonló
árnyalatokat egymásba, amíg meg nem telt egy tubus,
majd lezártuk. Ha nem érte víz a festéket, korlátlan ideig
eláll, de a vízzel hígítottakat néhány hónapon belül el
kell használni, addig is hűvös helyen kell tartani.
Az edény tetejére rákentünk egy kicsit a tartalmából,
hogy tudjuk, milyen keverék van benne.

Ábra A A festés.

Ábra B És az eredmény.

Az ecsetes képek mellett persze graffitik is készültek. A graffiti technikailag egyszerűbb, elég
találnunk egy jó graffitist, ha lesz elég festék, segítségével, kis gyakorlás után, akár alsósok is
tudnak fújni.

Lásd:
http://szavaiistvan.x3.hu/lakohelyunkert/akcioterv20110329.htm
Illetve hátrébb a MÁV aluljáró festésterv.

Díszítőfestés a tornaterem külső falára
Sportiskola lévén alkalmazott festői feladatot is elvállaltunk, egy projektmunka során nagy sportoló kompozíciót
festettünk a tornaterem külső falára. A projekt teljes leírása a projektek fejezetbe lesz beszerkesztve, itt csak a
képzőművészeti tartalmát közlöm. Az internetről begyűjtött képeket a GIMP program segítségével redukáltuk
húszegynéhány színfolttá, ezeket az árnyalatokat előre kikevertük, kitubusoltuk, a festéskor a kinyomtatott képek
segítségével dolgoztak a gyerekek. Sajnos az este szénnel megrajzolt kép egy részét az éjszakai nagy eső
felismerhetetlenné mosta, itt rögtönözniük kellett.

Egyéb festett falak

4. ábra Festett falképek a klubban.

3. ábra Templom kerítés festés.

5. ábra Falfestzés az óvodás csoporttal.

6. ábra Ez ugyan nem falra, hanem nagy
vászonra készült, de szintén közös munkával.

Közös illusztrációk linómetszetekben
Kiválasztunk egy olyan irodalmi művet, amit annyi részre tudunk bontani, ahány gyerekünk van. Itt persze lehet
ügyeskedni, hogy épp kijöjjön a megfelelő számú fejezet. Ha valamelyik részt senki nem vállalja,
hozzácsaphatjuk az előzőhöz, a népszerű részeket pedig tovább bonthatjuk.
Lefénymásoljuk a müvet három példányban. Az egyiket fogom szétvágva szétosztani a gyerekek közt, a másik
lesz a forgatókönyvem, a harmadik pedig a pótpéldány, amelyből az elvesztett darabokat pótolom.
Az első órán felolvasom a művet. Az egyes részek számát mindig bemondom. Nehezebb osztályokban a
felolvasás előtt bevezetem a müvet, elmondom miért foglalkozunk vele, igyekszem kedvet csinálni a dologhoz.
A gyerekek végighallgatják, jegyzeteket készitenek maguknak. Felirják azokat a részleteket, amiket
megrajzolnának. Jegyeket adnak a felirt részeknek. 1O pontot annak, amit legszivesebben vállalnának, a többinek
egyre csökkenő pontszámot. Érdektelen, vagy veszekedős osztályban mindjárt a felolvasott rész után is lehet
vállalni a részletet, így kisebb a tolongás a második körben.
Amikor végigértünk, újból sorraveszem a részeket, mondom a számukat, és néhány szóban felelevenítem, mi van
a szám mögött. A jelentkező megkapja a részletet, ha többen kérik, annak adom, akinek leginkább fekszik. Itt az
is szempont persze, hogy a kulcsfontosságú részeket olyan gyerekek kapják, akik biztos végigcsinálják a
feladatot. Néha az első feladatok után, ha senki nem választott semmit, elindul a diadalmas nevetgélés a
bizonytalan, gyengébb, a feladattól félő gyerekektől, "de jó, hátha végül megbukik az egész". Ezt rögtön
leszerelem, utalok rá, hogy annak lesz a legrosszabb, aki semmit nem választ, mert neki, tetszik - nem tetszik, a
maradék jut.
Azokat a részeket, amik nem keltek el elsőre, újra felolvasom. Most már néhány szóval utalok rá, mi a feladat
szépsége, nehézsége, próbálom eladni.
Akik a második körben sem tudnak választani, megkapják valamelyik maradékot. Erre nagyon ritkán kerül sor,
mert a második kör végén elkezdik kéregetni a feladatokat. Gyakran cserélgetnek egymás között, amikor a
rajzoláskor kiderül, túlvállalták magukat.
Akinek megvan a feladata, elkezd vázlatozni. - Először csak jelezzük magunknak, mit szeretnénk rajzolni, hova,
mit képzelünk el, mekkorába./ Mivel linómetszethez készítünk terveket, nagyon kell ügyelnünk, hogy ne
hagyjunk nagy üres tereket. Ezt a linómetszet nem tűri./ Rajzoljatok halványan, hogy a jó vázlatokat rögtön
tovább tudjuk fejleszteni vonalvázlattá. Aki nagyon belevési, annak új lapra újra meg kell rajzolnia a
tömegvázlatokat. Emlékeztetek korábbi hasonló feladatokra, esetleg vetítek is néhány korábbi munkát, hogyan
bontottuk ki fokozatosan a tömegvázlatokból a képet.
Kár megrajzolgatni részletesen az emberi alakokat, mert könnyen kiderül, hogy túl kicsi lett, vagy túl nagy, nem
fér rá a feje, stb.
Ha kész a tömegvázlat, elkezdjük részletezni. Ebben a szakaszban már szükség lehet a modellek beállítására,
illetve a segédanyagok használatára.
Ha egy kifejező mozdulatot szeretne megrajzolni valaki, és elsőre nem sikerül, megkéri valamelyik társát, álljon
be a mozdulatba. Hasonló célra a gyengébb rajzolók a Barcsay Anatómiát, Ember és drapériát is szokták
használni. De a teremben lévő képzőművészeti könyvek között is keresgélnek. Ha nekem rémlik valami hasonló
mozdulat valahol, leveszem a megfelelő könyvet. Ez ugyan csalásnak tűnhet, de mi inkább úgy kezeljük, hogy
idéztünk a nagy elődöktől. Egyébként a gyerekek nem túl sűrűn élnek az idézet lehetőségével. A jobb rajzolók
tanulmányként is szoktak ilyesmit csinálni.
Az egyéb segédanyagokat a témánknak megfelelően válogatjuk össze. Ha pl. Kálidászha felhőhírnökét
illusztráljuk, akkor az indiai müvészetről szóló köteteket viszek be.
Állandó fotóanyagunk is sokat segít. /Lásd szemléltető anyagok. Fotógyűjtemény/
A vonalvázlat után készülhet a metszési terv. Ennek során tisztázzuk mi lesz fekete, mi lesz fehér, illetve, hogy a
különböző szürkéket milyen metszési módokkal alakítjuk ki./ Lásd, linómetszet technikája./ Ekkor sokat
segítenek a falon elhelyezett linómetszetek, illetve a lefénymásolt részletek, amelyeken tanulmányozhatják a
különböző metszési technikákat. /lásd: szeml. anyagok, fénymásolatok/
Ezután gyakorlatlanabb linómetszőknek adok egy kis darab linóleumot, amin a kép egy részletét megrajzolja,
ugyanolyan méretben. Segít, ha rátesszük a lapot a rajzra, körberajzoljuk, és néhány vonással fel is vázoljuk a fő
tömegeket./ Gyenge rajzolóknak./
Ha az osztály most készít először linómetszetet, itt elmagyarázom a metszés alapelveit.
Ha a kis lapot gondatlanul metszi, kiszaladgál, új lapot adok, újra megrajzolja, most már óvatosabban. Ha jól
sikerült, felvázolja a nagyobb linóleumra a képét. Az első kis metszés után általában igazítanak még a nagyobb
rajzon, rájönnek, hogy túl nehéz kivésni a kis arcokat, stb.
Kimetszik a nagyobb lapot.
A közös illusztráció során főképp egyéni korrektúrát alkalmazok, mégpedig úgy, hogy amint valaki elkészült egy
részfeladattal, kijön, megmutatja, én pedig kiadom az újabb feladatot. Így külön-külön mindenkinek
megmutatom, hogyan induljon el a metszetén. Az önállótlanabb gyerekek gyakran jönnek, az önállóbbak
ritkábban. Ha valaki minden ceruzavonás után jön, elsorolom mi mindent nem csinált még meg abból, amit

legutóbb megbeszéltünk, aztán adok neki egy időpontot, amikor újra jöhet. / 5 perctől kicsöngetésig./ Amúgy sem
gazdaságos túl gyakran jönni, mert néha tízen is várnak a sorukra. Ilyenkor a sorban nem lehet fecsegni,
mindenkinek figyelnie kell a többiek korrektúráját, hátha választ kap saját kérdésére is. Itt bizony nagyon
szigorú, műhely hangulatot kell teremteni.
Ha elkészültek az első metszetek, lenyomtatjuk őket, majd a metszők új feladatot kapnak. /Ha színesben is meg
szeretnénk oldani, akkor elkezdik a tervezést, egyébként a kiegészítő feladatok közül választanak.
Ha mindenki elkészült, fogunk egy - egy metszetet, és megpróbáljuk valahogy összemontírozni őket egyetlen
nagy képpé. Kiválasztjuk a megfelelő kompozíciós szerkezetet, megnézzük, mi az, ami változatlanul kerülhet a
nagy képre, mit kellene nagyítani vagy kicsinyíteni. / Azt is kiköthetjük, hogy nem változtatunk semmit a
részleteken./ Összeragasztjuk a nagy képet, összerajzolgatjuk a széleket, gazdagítjuk, kitöltjük az üres helyeket.
Közben újra felfestékezzük az összes dúcot, és csinálunk egy újabb nyomatsort. /Nehezebb osztályokban ezt
esetleg óra után, néhány gyerek segítségével tesszük meg./ Ezekből a nyomatokból óvatosan kivágjuk a
megfelelő részleteket, és rárendezzük a nagy linódúcra. / Ne feledjük el előtte a dúcot lakkbenzinnel átdörzsölni,
hogy a nyomat jobb legyen.(Lásd: linómetszet techn. A színesmetszés)/ Átnyomtatjuk a részleteket. Száradás
után a nagy dúcon is elvégezzük az összerajzolást, majd elkezdjük a közös metszést.
Itt lesz aztán csak igazán szükségünk a harmónikus együttműködésre, hisz az izgága gyerek mások testi épségét
veszélyezteti, ha pl. a vésővel hadonászva magyaráz valamit.
Ha nem fér hozzá mindenki a metszethez, akkor kiegészítő feladatokat adunk, vagy dolgoznak a színes dúcaikon,
amíg fel nem szabadul egy hely.

A szolnoki MÁV aluljáró festésterve
Egy általános és művészeti és sportiskola vizuális kultúra tanárának legfontosabb célja a
gyerekek tudásának fejlesztése, személyiségfejlődésük támogatása. Megismerés, cselekvés,
alkotás, egyénileg és kisebb-nagyobb csoportokban.
Munkánknak látható eredményei vannak, képekkel, szobrokkal gazdagodik a gyerek, a
család, az iskola, a város, időnként az ország, meg talán a képekben rejtőző energiákkal,
életkedvvel, humánus értékekkel is, úgyhogy második legfontosabb célunk ez a bizonyos
értékteremtés.
Mindeközben nagyon fontos, hogy jól mérjük fel lehetőségeinket, keressük az alkalmakat, de
ne váljék a dolog valami olyan teljesítményhajszává, ami ellentmondana elsődleges
céljainknak. Konkrétabban: rajzolunk, festünk, mintázunk a rajzteremben, festőműhelyben,
mert hisz egészen természetes dolognak tartjuk, óvodás korunk óta (Néha ugyan jobban
szeretnénk mást csinálni, hisz vannak azért nagyobb örömök is, mint átjutni egy aktuális
technikai holtponton, de hát sportemberekként ( gyerekekként) bőséges tapasztalataink vannak
már a holtpontokról.), ha lehetőségünk van rá kifestünk nagy falakat, vagy kisebb képeket
festünk egy-egy intézmény falaira ( Nehéz ellenállni a nagy üres falaknak), de mindezt úgy,
hogy ne váljék görcsössé ez az egész.
Tízegynéhány éve, amikor elindult a nagy firkászhullám, elgondolkodtunk azon, mit lehetne
tenni ez ellen a vizuális környezetszennyezés ellen. Kidolgoztunk egy akciótervet, szabadon
fújható, engedélyköteles, illetve nagyon szigorú büntetéssel védett fújhatatlan zónákkal,
szabályzattal, önszerveződő civil akciókkal, felkínáltuk nyilvános vitára, ami valahogy nem
akart megindulni. Márpedig a téma szociológiai, kriminológiai, képzőművészeti
vonatkozásainak alapos, szakszerű végiggondolása nélkül nem tehettünk konkrétabb
lépéseket, az akcióterv maradt a fiókban. 2009-ben az Aba-Novák Művelődési Központ
munkatársainak köszönhetően két városszépítő képzőművészeti csoportot indíthattunk a
művészeti iskola termeiben. Néhány hét után kiderült, hogy a résztvevők legszívesebben
falakat festenének, részben graffiti, részben street-art műfajban. Újra elővettük terveinket. A
város újrafestésére nincs pénz, de még ha lenne is, néhány év alatt újra ellepnék a firkák a
falakat. Ha megcélzunk néhány helyet, ahol az egyszerű firkákat kifedjük, az egyszerű
betűképeket igényesebb graffitikké alakítjuk, felkínálva persze a részvételt az egykori
firkászoknak is, talán megindul egy "megtisztulási mozgalom".( Részletes terveinket lásd:
http://szavaiistvan.x3.hu/lakohelyunkert/akcioterv20110329.htm) Elkészítettünk néhány
tervet, kettőt meg is valósítottuk.

Lefotóztuk a MÁV aluljáró összefirkált falait is, majd elkezdtük a falak áttervezését.

Felvettük a kapcsolatot a MÁV vezérigazgatósággal, mit szólnának hozzá, ha elkezdenénk a falak felújítását. A kis javítgatásokhoz van elég
festékünk, de ha megvennék a teljes felület átfestéséhez szükséges festékeket, azt is vállalnánk. Kb. annyiba kerülne, mint egy egyszínű átfestés (
a festékek drágábbak, de nincs munkadíj), viszont biztos nem firkálnák össze, és lenne egy szép aluljáró.) A vezérigazgatóság munkatársai
érdekesnek találták terveinket, de semmi biztosat nem ígértek. Örültünk, hogy nem tartják eleve elvetendőnek az ötletet, hogy graffitisek
szépítsék meg a falakat, és segítsenek azok megőrzésében, folytattuk a munkát. A graffiti, street-art foglalkozások után elindultunk "visszafelé",
azaz megismerkedtünk azokkal a képzőművészekkel, művészeti irányzatokkal, akik a street-art "őseinek", vagy folytatóinak tekinthetőek.

A csoport hetedik-nyolcadikosokkal indult, de hamar megjelentek a középiskolások, illetve a helyi felnőtt alkotók is, és persze bevittük az
aluljáró falainak sablonrajzait az általános iskolai, illetve a művészeti iskolai osztályokba is. A festéstervek eleinte teljesen szabadon készültek,
később néhányan elkezdtek parafrázisokban gondolkodni, egy-egy általuk kedvelt alkotó motívumaiból komponáltak képeket. A vázlatok
szaporodtával elkezdett körvonalazódni néhány festésterv. 2011-ben a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ill. a Szolnok Városi rendőrkapitányság

munkatársai segítségével meg is festettük képeinket a Szolnoki kamasztanya kerítéseire. A festés megszervezésében, kivitelezésében a Bazis
Store festékbolt nyújtott nagy segítséget, pl. néhány vendégművész meghívásával.
2012-ben a Szolnoki Művésztelep "Az art nem árt" programja újabb segítséget jelentett a munkánkhoz. Elindítottunk két csoportot, ahol diákok,
felnőttek közösen dolgozták fel a Szolnoki Művésztelep történetét, a végén pedig az aluljáró falaira készítettek terveket. Egymás mellett
dolgoztak graffitisek, általános és középiskolások, felnőttek. Egyre több munkából válogathattunk, kezdtek egyre konkrétabb formát ölteni
terveink.
Időközben azonban megváltozott kissé a világ. A firkálást, graffitizést sokkal szigorúbban kezdték büntetni, illetve megjelentek az antigraffiti
bevonatok, amelyek költségesek ugyan, és a lemosásuk sem költségmentes, de úgy tűnik, valóban védelmet nyújtanak a firkászok ellen.
Újra kellett gondolnunk a következő dolgokat:
1. Szebb-e egy megfestett aluljáró egy egyszínűnél?
2. Milyen módszerrel fessünk?
Megfesthetjük egységes stílusban az egész aluljárót.
Festhetünk falanként változó stílusban,
Végül létrehozhatunk egy külön képekből álló, föld alatti állandó kiállítást.
Néhány látványterv egy aluljáró megfestésére ( Erdődi László: Műtárgy átépítések a MÁV vonalhálózatán. http://www.sinekvilaga.hu/12343538.php?index=3)

Hazai példák a nonfiguratív stílusú falfestésekre. (Színes Város Projekt)

Az aluljáró egységes nonfiguratív megfestése

.
Keserű Ilona nyomán tervezett nonfiguratív stílusú festés

De Haász István,

Bak Imre, és még sokan mások is beindíthatnák a
tervező fantáziát.

Figuratív falfestések itthonról
Kelenföldi pályaudvar

Színes Város-Csoport Pécs

Romkocsma tűzfal

Egyetlen alkotó által ( vagy az ő stílusában) megtervezett figuratív aluljárófestés

Sinkó István Leedsben látott egy
csatornarendszert, ami az aluljáróhoz
hasonló föld alatti tér. Eljátszottunk a
gondolattal, mi lenne, ha Sinkó képei
köszönnének vissza a falakról.

Vagy Nádas Alexandra képei
nyitnák meg a falakat egy város
felé.

Egységesen megfestett falak

Ricz Géza képeiből

Fecsó Andrea

A kígyókirály fia. Meseillusztráció iskolánk
alsósaitól.

Képkiállítás iskolánk tanulóinak munkáiból

Képkiállítás más meghívott művészeti iskolák munkáiból

GYIK Műhely

Igazgyöngy AMI

Képkiállítás elkülönülő képekkel, felnőtt alkotók és tanulók munkáiból.

Milyen képzőművészeti stílusokban születnének a kiállítás, vagy az egységes festés képei?
Expresszív festmény 7-8
éves gyerektől

Expresszív festmény 8-9
évestől

Klasszikus
gyermekfestmények 8-10
évesektől

Gyermekfestmény művészeti Formai játékok 8-9
iskolásoktól
évesektől

Formai játékok 8-10
évesektől

.
Szintetikus kubista munka
14-16 évesektől

Szecessziós epikus munka

Szürrealisztikus munka

Nonfiguratív munka
ugyanettől a korosztálytól

Geometrikus nonfiguratív
Street-art jellegű munka
munka

Néhány kortárs képzőművész, akik vagy festenének a falakra, vagy parafrázisok készülnének munkáikról.

Fecsó Andrea

Kuizs Lilla

Ricz Géza

Kádár-Csomor Gábor

Dömény Boriska

Nádas Alexandra

ef Zámbó istván

Radák Eszter

Taskovics Éva

Földi Péter

Kovács Buddha Tamás

Nagy Dénes

Aknay János

Baksa-Soós János

Bari Károly

Lóránt János

Makina

Varga Dániel

Girnt Vilmos

Pintér Zsolt

Szemadám György

Wahorn András

Varga Patrícia Minerva

Soós Nóra

Horváth György

Baglyas Erika

Dréher János

Kolláth Zsuzsa

Benczúr Emese

Sinkó István

Graffitik
Molesz

Bazis Store csoport

Néhány könnyed, dekoratív stílus, ami idegen tőlünk. A legutolsó képhez hasonló munkák megfestése pedig túlságosan sok időt venne igénybe.

Az egységes, visszafogott nonfiguratív festés kétségkívül jobban illene a pályaudvar formatömegéhez, azonban az utazáshoz tapadó képzeteket,
érzelmeket, értékvilágot tekintve mégis a figuratív stílus felé indultunk a tervező munkával.
Sajnos azt nem tartjuk valószínűnek, hogy egy művész rászánjon egy hetet, és aláfestő művészeti iskolások segítségével kifessen egy ekkora
aluljárót. Marad tehát a falanként eltérő stílusú, tematikájú festés, vagy a még kisebb képekből megvalósított "föld alatti kiállítás".
Elkészítettünk néhány tervet, milyen lenne, ha csak saját erőből dolgoznánk( A Széchenyi krt-i Sportiskolai Általános Iskola és AMI
faltervei), milyen, ha meghívnánk más képzőművészeket( Meghívott vendégművészek munkáiból készített faltervek ),
, művészeti iskolákat, szakköröket. (Más művészeti iskolák munkáiból készített faltervek).
Végiggondoltuk az akció költségeit. Úgy találtuk, hogy még valamivel kevesebbe is kerülne, mint az antigraffitivel bevont egyszínű kifestés. (
Eddigi festményeinkbe még soha nem firkáltak bele, tehát antigraffiti bevonat helyett elég lesz egy jóval olcsóbb falfény bevonat, munkadíjat
pedig nem kell fizetni.) Graffiti, street-art és egyéb képzőművészeti műfajok közt napjainkban egyre elmosódottabbak a határok, úgy gondoltuk,
jó lenne, ha sikerülne az aluljáróban lebontani a műfajok közötti határvonalakat. És persze azt is be kellett számítanunk, hogy az aluljáróban
képeink jóval erősebb támadásnak lennének kitéve a firkászok részéről, mint a városi falakon. Ha a graffitisek képei is ott lesznek, a mi
munkáink is nagyobb védettséget élveznek.
A kivitelezés technikai problémáit is végig kellett gondolnunk. Van-e akkora vonzereje egy ilyen akciónak,

Az utazó közönség várható reakciói.
Mivel egységes közízlésről nem beszélhetünk, kizárt dolog, hogy valamennyi utazó egyforma tetszéssel fogadja a munkákat. Terveinket arra a vizuális kultúratartalomra
építettük, amely mondjuk az érettségi tételekben megjelenik. Ebben természetesen vannak a közízlésbe még kevéssé beépült elemek, de eddigi tapasztalataink szerint, a
hozzá közel álló stílusú munkák látványa elfogadhatóbbá teszi azokat a munkákat is a nézők számára, , amiktől eddig idegenkedtek. Agresszív, nyomasztó, depresszív
életérzést árasztó munkákat, a kisgyermekes utazók miatt természetesen nem festünk a falakra.

A képek fenntarthatósága
Megússzák-e a rongálásokat? Megújíthatóak-e a megfakuló munkák?
A firkászok tapasztalataink szerint nem bántják a képeket, főleg, ha street-art munkák is vannak a falakon. És persze ha nem azok a bizonyos "kényszerfestések", nagy üres
felületek, néhány lézengő motívummal. Ha a képeknek van egy sajátos, tiszteletet parancsoló belső világa. A közönséges vandál rongálásoknak persze egy aluljáróban
nyilván nagyobb a veszélye, mint a Tisza parti sétányon, de egy megrongált képben csak az adott motívumot kell újrafesteni, egynemű fal esetén az egész falat. ( A foltos

lefedés sajnos mindig elüt az alapszíntől). Tízegynéhány év múlva persze nyilván újra kell festeni a képeket, ilyen időtávra pedig sem az iskola, sem az egyesület nem tud
garanciát vállalni. Eddigi munkáinkat mindenestre sikerült rendszeresen újrafestenünk.

Kivitelezés
Az egyes képek megfestésének időtartama részben a kép motívumgazdagságától, részben a festő gyakorlottságától függ. Általánosságban
diákfestők esetén két méterre számítunk egy festőt. Egy napos festéshez tehát mintegy 130 diákra lesz szükségünk. A művészeti iskolások, volt
művészeti iskolások, illetve a sportiskola hetedik-nyolcadikosai már rendelkeznek falfestő tapasztalatokkal, vettek már részt hasonló munkákban.
Ha vegyes csoportok alakulnak, a más iskolákból érkezőknek is meg tudják mutatni a festés technikáját. ( Ne vegyél túl sok festéket az ecsetre,
hengerre, mert elcsorog.

A művészeti iskola első-másodikosai festőhengerrel, ecsettel dolgoznak
Az ecsetet felfelé húzzuk, forgatjuk festés közben, csak akkor mozgatjuk más irányokba, amikor a felhordott festéket terítjük. Ha lehet, mindig
fent kezdjük a festést, ha mégis elcsorogna, letöröljük, a maradványt majd elfedjük. Ha száraz, megfestett részre csorog, rögtön visszatöröljük, ha
nem sikerült tökéletesen, és a kép megengedi, elfedjük valami motívummal, legrosszabb esetben újrafestjük a felületet. A megfestendő felület
határvonala felé mindig az ecset hegye, vagy a festőhenger külső széle nézzen. Mindig legyen elég festék az ecsetben, hengerben, másképp
száraz, szakadozott lesz a nyoma.) A művészeti iskolában az elsősök is képesek nagyobb méretű képeket fejleszteni hengerrel, vastag ecsetekkel.

A festésen csak megfelelően motivált tanulók vehetnek részt, nagy gondot okoz egy-egy poénkodó, lazító tanuló, vagy csoport.
Eredeti terveink szerint a kivitelezés a leváló festékrétegek eltávolításával, gletteléssel, csiszolással, mélyalapozással kezdődött volna. ( Megvannak még a Tiszaparti sétány
száz négyzetméternyi falfelületéhez gyártott festőkések, csiszolófák, csiszolópapírt pedig tízméterszámra ad a BOROVI rt. ( A csiszológépről leszedett elhasznált papír széle
nekünk kitűnően megfelel.) Bizarr ötletnek tűnik, kivonulni egy veszélyes üzem területére húszegynéhány 14 éves gyerekkel, falat kaparni, glettelni, átcsiszolni, de már van
benne gyakorlatunk, a gyerekek meg nagyon be tudnak lelkesedni az ilyen akciókért.

A munka ütemezése:
Egynapos festés
Pr szempontból legideálisabb esetben előző nap megrajzolnánk a vázlatokat a falakra (projektoros vetítés segítségével) másnap kivonulna 200 szolnoki általános és
középiskolás diák, 24 felnőtt vezető, 2x2.6m-t festenének fejenként délelőtt elkészülnének az egyik, délután a másik oldal képei, este jöhetne az avató ünnepség.
Mivel a képeket, az elcsorgás veszély miatt mindig fentről kezdjük festeni, az egész kép alá ki kell rakjuk a padokat, ill. a raklapos állványokat. Így egy napos festés esetén
szükség lenne mintegy 100 iskolapadra és ugyanennyi raklapra.

Kétnapos festés
Egyik nap az egyik oldal, másik nap a másik oldal festése az előzőek szerint. Valamivel gazdagabb munkák festhetőek.

Az egy-két nap alatt történő festés nehézségei
1-2 napra sűrített akció esetén le kellene mondanunk néhány máshonnan érkező művészeti iskolásról, néhány alkotóművészről és néhány graffitis csoportról, mert
tapasztalataink szerint képtelenség egy napra megszervezni mindenkit. Nem segíthetnénk a munkát közben projektoros kivetítéssel, mert ezt harmincegynéhány egyszerre
dolgozó csoport esetén csak úgy lehetne megvalósítani, ha minden csoport hozna egy vetítőt, ezzel azonban tapasztalataink szerint nem rendelkeznek, nincs gyakorlatuk a
módszer alkalmazásában, nehézséget okozna a bekábelezés. A graffitisek munkája elég nagy szaggal jár, ha egyszerre dolgoznak, annak gáztámadás jellege lesz.
Több ecsetet, hengert, állványzatot, stb. kell beszereznünk.
A festés előtt néhány nappal mindenképp rendeznünk kell egy próbafestést, egy-egy feljárón és lenti falon ecsettel, szórófejjel, hogy kiderüljenek az esetleges problémák. Nem
az első ilyen munkánk ugyan, de az utazóközönség jelenléte, a sajátos helyi körülmények miatt ezt mindenképp szükségesnek érezzük.
Van még egy sajátos ok, egyes művészek, művésztanárok bizony nagyobb személyes törődést igényelnek, nem szívesen dolgoznak nagy tömegben. ( Mások viszont ép
ellenkezőleg, szívesen vennének részt egy nagy tömegeket megmozgató akcióban. )

Heteken át elhúzódó festés.
Mindezen okok miatt életszerűbbnek tűnik, ha június első három hetére szervezzük a munkát, illetve néhány csoport esetleg csak szeptemberben fest.

A munka ütemezését természetesen anyagi lehetőségeink is meghatározzák. Ha teljesen önerőből, csak saját szponzorainkra hagyatkozva kell dolgoznunk, akkor két-három
éven át tudjuk telefesteni a falakat. ( Az iskola szempontjából egyébként ez lenne a legszerencsésebb, hisz így minden osztályunk egy-egy nagy kültéri festéssel fejezhetné be a
tanévét, ami igen nagy motivációs erő tanulóinknak - tanárainknak egyaránt.)

Költségvetés, kivitelezés
Az alsó falak 263 m hosszúak, 250 cm magasak, felületük összesen 658 m2. ( Plusz a büfé előtti 9 m hosszú, 120 cm magas felület.)
Ha a négyzetméterenkénti költség durván 1000 ft, akkor az alsó falak festékköltsége mintegy 680 000 ft. Ha saját erőből, szponzori támogatásokból szeretnénk festeni, ez
annyit jelent, hogy egy-egy 50 000 ft-tal szponzoráló cég pénzéből egy húsz méteres falat tudunk kifesteni.
A képek Volton Düfa festékkel készülnek. (Egy tubus (750 ml) festék egy rétegben kb 3.5 négyzetméterre elég . Egy tubus ára kiskereskedelmi forgalomban 2050 ft. Nagyobb
tételt vásárolva árengedményre számíthatunk.
A képek festésekor persze ráfedések is történnek, illetve a világosabb színeket több rétegben kell felfesteni, ezért a megadott festékmennyiség dupláját szoktuk elhasználni.
Viszont mivel a kék-lila világos árnyalatait jóval olcsóbb fehér diszperziós festékből keverjük, a gyakorlatban két négyzetmétert tudunk megfesteni egy tubussal.
Így a falak megfestéshez 400 tubus festéket számíthatunk, illetve mintegy 400 l. fehér diszperziós festéket.
A képeket festés előtt körbe kell ragasztani 40 mm széles maszkoló szalaggal.
Egyéb költségek:
Az egyéb költségek attól függnek, hány alkalommal kell kivonulnunk festeni. Ha két nap alatt szeretnénk lebonyolítani a festést, egyik nap a graffitisek, másik nap az
ecsetesek, egyszerre kell lefóliáznunk a fél aluljárót, illetve valamennyi ecsetes festőnek be kell szereznünk a nagy ecseteket, festőhengereket. ( A graffitisek többsége tud
hozni festőhengereket, így velük a beszerzésnél nem számolunk. Mivel nem egy napon dolgoznak az ecsetesekkel, aki mégsem hoz, kaphat az ecsetesek készletéből.)
Egyelőre nem számoljuk költségként az állványzatokat, megpróbáljuk kölcsön raklapokkal megoldani. Takarófóliát kertészetektől szerzünk.

Tétel

Ecset+spray festés,
egy nap alatt.

Ecset+spray festés, Ecset+spray festés,
egy nap alatt,
több nap alatt.
elkülönülő képeket
festve

Csak ecsettel Csak ecsettel dolgozva
Csak ecsettel dolgozva
dolgozva
elkülönülő kisebb
elkülönülő még kisebb
formátumú képeket formátumú képeket festve
festve

Volton Düfa
festék

800 000

500 000

800 000

800 000

400 000

200000

Fehér diszperziós
festék

120 000

80000

120 000

30 000

30 000

10000

A Kobra festék
ára 750
négyzetméter
festése esetén

450000

450000

450000

maszkoló szalag.

4000

8500

4000

8500

8500

6000

A fóliaszélek
leragasztásához
cellux ragasztó.
200 m

2000

2000

2000

2000

2000

1000

Műanyag tálak a
hengeres, széles
ecsetes festéshez

6360

6360

1000

3000

32000

32000

6000

12000

Festékező
hengerek,
ecsetek

1000

6000

3000

Ecsetkészlet 600
ft/készlet

48000

48000

5000

20000

5000

2000

6000

6000

1000

1000

1000

0

1 468 360

1 132 860

1 385 000

876 500

452 500

223000

Folpackok az
előre kikevert
festékek
lefóliázásához

Össz

A szállítást támogató cégek végzik.
Egyéb eszközszükséglet (Ezek jó részével az iskola már rendelkezik)
25 db felmosó vödör
25 db tisztavizes vödör
25 db használtvizes vödör
50 db kb 1 m magas festőemelvény ( Iskolapad)
Impregnált tojástartó papírok, a kis mennyiségben szükséges színek kikeveréséhez.
Ecsetmosó konzervdobozok, üvegek. Ecsettörlő rongyok.

Előkészületek, a munka levezetése
Meg kell szervezni az egyes festőcsoportokat, a diákcsoportokat segítő felnőtteket, tanárokat. A résztvevőkkel előre ismertetni kell a feladatot, ha tanulmányi időben festünk,
egyeztetni a tankerülettel, az iskolákkal.
Előző nap ki kell szállítani a falak tetejének megfestéséhez szükséges állványokat, iskolapadokat. Projektorral fel kell vetíteni, megrajzolni a falon az első megfestendő
rétegeket. A diákfestők számára ki kell keverni az ezek megfestéséhez szükséges színeket. ( A festők nem szoktak ilyen méretben dolgozni, ezért nem tudják, mennyit kell

keverjenek maguknak. Másrészt ennyi ember nem tud egyszerre színeket keverni. Az előre kikevert színeken természetesen utóbb árnyalhatnak.) A képek számozást kapnak, a
kikevert színeket tartalmazó tálakat szintén beszámozzuk. A másik módszer: csak az első nagyobb felületek színeit tesszük ki előre a falakhoz, a többi festék marad a
színkeverő padoknál. Itt 2-4 festő keveri folyamatosan a színeket. Az új színért jelentkező gyerek mindig hozza a vázlatát, amiből kiderül, milyen színből mennyire lesz
szüksége. Nem összefüggő festés esetén a vetítéskor fel kell ragasztani a maszkolószalagokat is. (Felülről kezdjük, a szalag maga a függőón!)
A festők kinyomtatott vázlatait kartonlapokra fóliázva visszük ki.
A festőnapon le kell ragasztani a padlót védő fóliákat. Ki kell hordani a padokat, felmosó eszközöket. A hengereket, ecseteket, festékeket, vázlatokat a festők viszik ki.
Három eljárással dolgozhatunk.
A legegyszerűbb a teljes vázlat felrajzolása, majd a kitöltögető festés. A festést mindig a legnagyobb háttérfoltokkal kezdjük, ügyelünk rá, hogy mindenütt elfedjük a vázoló
vonalakat, inkább kissé beljebb festünk ( belemegyünk a formába). Aztán a mellé kerülő kisebb motívum megfestésekor pedig egy picit ráfedünk a háttérfoltra, így nem
maradnak csúnya, szakadozottan kilátszó alapszínek. Hátránya a lassúság. Nehezebb a formatartás, az ecsetkezelés. ( A háttér könnyen töredezetté válik)

Ha túl sok a kis apró motívum, mondjuk egy virágos rét, akkor ez túl körülményes lenne, ilyenkor jön a száraz alapra fedő festés. Előbb megfestjük egységes foltként a
legnagyobb alapszíneket, majd elkezdünk fokozatosan ráfedni. Festés közben a gyerekeknek az alaprétegek felfestése után újra fel kell vetíteni, körberajzolni a második
rétegeket. Gyakorlott festőknek elég két-három ilyen újrarajzolás, a fák ágait, leveleit, arcokat, ruházatot már maguktól is megfestik.

A harmadik festésmód a nedvesen ráfedő festés, ezt expresszív hatású képeken alkalmazzuk.
Minden gyerekcsoporthoz kell egy munkavezető, aki segít a ráfedéses festés sorrendjét megállapítani, segít a kisebb színek kikeverésében.
Az állványozást kölcsönkért raklapokkal oldjuk meg.

Utómunkálatok:
Utómunkálatok:
Szemétszedés, felmosás, az esetleges hibák kijavítása. Eszközök visszahordása. Ha graffitisek is dolgoznak, a festés befejezésekor le kell adniuk a maradék festékeket.( A
kiadott kannákra ráírjuk a csoport nevét, felírjuk kinek mennyi kannát adtuk ki.) A szponzorok logóinak felfújása. ( A sablonok plotterezését a Gestalt Team KFT végzi
ingyenesen)
Padok visszaszállítása.

Szolnok története (Projekt terv vázlat)
(Végül nem dolgoztuk ki a vázlatot.)
1, A terület földtani kialakulása Bakos K8. d. Dászkál Hajni6 d
2, Őskőkori telep élete Gál Krisztián 8. d
3, Újkőkor (Körös kultúra) Csajbók Anita 7. b
4, Szalagdíszes kerámia, Tiszai műveltség Schmitz Andrea 8. b.
5, A rézkorszak Bereczki Csaba 8. b
6, A korai bronzkor Nyári kati 7.c
7, A halomsíros nép. Gál Péter 6. c
8, A szkíták Veres Gábor 8. b
9, A kelták Demény Román 7. c
10, A szarmaták Pesti Jóska, Visontai, Terenyei. 8. c.
11, A gepidák Muhari - Várhelyi - Bottyán 8 c - 8. e
12, Az avarok Nagymihály Szilvi - Magony 8.e
13, A honfoglaló magyarok megtelepedése. Szávai Gergő, 7.a
14, Élet a magyar településen, a kaléandozás kora. Zsíros A. 7. e
15, Az államalapítás kora Sárközi Réka, Veress Noémi. 6. c
16, Szolnok ispán története Bába Laci, Mucsi peti 8. a- 6. c
17, Élet a XI-XII. sz-ban Gajdos Betti, Kéri Andris 8. d, 6. c
18, A tatárjárás Jánosi Béla
19, A mezőváros élete Kenyeres Kriszta 8. d
20, Pestis járvány Kézér Á. 7. d
21, A vár építése Lukács Regina, Debreceni Csaba 8. e 8. c
22, A vár elesik Bíró Tamás
23, Élet a török alatt Farkas Dorka Tokaji 7. a
24, Reformátorok ?
25, A török kiűzése Hajdú vali
26, A kuruc kor Szávai Pisti 8. a
27, A város élete a szatmári béke után Mondok Zoli 8. c
28, Dualizmus Tokaji
29, Az 1. világháború Tóth tamás
30, Az 1. világháború után Joó Gabi, Diós Brigitta

Munkacsoportok összetétele:
Történész: megírja a kor rövid történetét, képanyagot gyűjt, fénymásol, esetleg vázlatokat is készít.
Ruhatervező: megrajzolja a kor jellemző ruháit, használati tárgyait.

Építész: Megrajzolja a kor jellemző épületeit, bútorait.
Illusztrátor: a ruhatervező és építész tanulmányai alapján részletes rajzokkal illusztrálja a történész kortörténetét.
Dramaturg: Először ír néhány történetet, ami a korban játszódik, majd az illusztrátorral együtt képregénnyé tördeli - rövidíti a szöveget.
Képregény rajzoló: a dramaturg történeteiből képregénytervet készít.
A vázlatok elkészülte után következik a képregény kidolgozása. A rajzmód mindig az adott kornak megfelelő, a földtörténeti bevezetés értelmező jellegű vagy látványszerű
rajz.
A kidolgozás során a képregény rajzoló elkészíti a halvány tömegvázlatokat, majd mindenki azokat a részleteket dolgozza ki, amivel korábban foglalkozott. Épület, ruha, stb.,
vagy pedig felosztják maguk közt a történetet, és mindenki teljes kockákat rajzol.

