
xtro realm – ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség
ACLIM! Fan fiction   foglalkozásterv

A foglalkozás a kiállítást összefogó kulcs-fogalmakat vezeti be az 
extrodaesia encyclopedia szövegein keresztül. 
A foglalkozás 3 hosszabb feladategységből áll, így elsősorban 
középiskola duplaóra keretében, vagy iskolán kívüli foglalkozás-
ként célszerű megvalósítani.

Hasznos linkek felkészüléshez: 
http://tranzitblog.hu/category/klimakepzelet-reader/
http://xtrorealm.hu/project/extrodaesia/#magyarul

Megragadhatjuk-e az ökológiai válságot helyi jelenségeken keresztül? Milyen tudást kép-
viselhet együtt egy ökológiai hálózatkutató, egy környezetpszichológus és egy képzőmű-
vész, és ez miként segíthet a jelenünk és a lehetséges jövőnk megértésében? 
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat az xtro realm művészcsoport által 
megalakított ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség. Az intézményben felfedezhető kutatása-
lapú munkák és tudományágakon átívelő elméleti anyagok a legégetőbb ökológiai kérdé-
seket dolgozzák fel. 
Az ACLIM! ügynökei azt képviselik, hogy a rögzült gondolkodási sémáinkat el kell vetnünk 
a klímaképzelet felszabadulása érdekében. Ehhez azonban új tudáseszményre is szükség 
van, amelyben a tudományosság mellett helyet kaphat az intuíció, az érzelmi intelligencia, 
a testtapasztalatok összessége, a művészeti tudás vagy maga a párbeszéd. A tét ottho-
nunk fennmaradása.

Helyszín: A.P.A. Gallery,1085 Budapest, Horánszky u. 5.
Alkotók: xtro realm (Cséfalvay András, Horváth Gideon, Kiss Kata Dóra, Kaszás 
Tamás, Nagy Csilla, Süveges Rita, Ulbert Ádám, Zilahi Anna)
A kiállítás online felülete: www.aclim.hu
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FogLALkozás Leírás

célcsoport: 14-18 éves korosztály

tanulási területek: kreatív írás, együttműködés, összpontosítás, 
természettudomány, kortárs irodalom

eszköz igény: papír, tollak, előre elkészített szöveges cédulák

helyszín: A.P.A. Gallery, vagy online platform, osztályterem
pedagógiai cél: A játék gondolkodásra indítson a klímaválságról
és annak lehetséges következményeiről képzeletünk és a valóság 
elemeinek ötvözésével.

A foglalkozásterv kidolgozója: Poór Dorottya, képzőművész. 
Az Átváltozó Egyesület tagjaként Apokalipszis Tréningeken fog-
lalkozott a szabad képzelődés kooperatív felhasználási lehető-
ségeivel.
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1.  In tro  (20 p.)
Hangulatkör, a kiállítással/klímaválsággal kapc-
solatos gondolatok, vagy kérdések megosztása. 
Mit gondoltál a kiállításról?
Mit jelent szerinted a klímaképzelet / mi köze a 
képzeletnek a klímakatasztrófához?

2.  WArM-up  (20 p.)

Élő:
Vezetett meditáció (1. Mel lék le t). 
Ha valós térben találkozunk, sétálás közben, a 
sétára (tempó változtatása tízes skálán, lassí-
tás-gyorsítás, igazodás a többiek ritmusához) és 
a tekintetre (lazítsd el a tekinteted, figyeld meg, 
mi van körülötted, nézz meg minél több tárgyat a 
teremben, vedd észre a társaidat, tekintetcsere, 
lassítsatok és nézzetek egymás szemébe pár má-
sodpercig) irányuló instrukciókkal indul.

3.  JáTéK  (50 p.)

Közös fikció-író, történetmesélő játék.  A történetet egy közös főszereplő nézőpontjából 
meséljük, egyes szám első személyben.

A foglalkozás lépései:

Online:
Ha online térben zajlik a foglal-
kozás, akkor a térre, illetve saját 
testi érzetekre vonatkozó inst-
rukciók hangzanak el.
Testi érzékelés megfigyelése - 
milyen testi érzeteket váltott ki 
a kiállítás/milyen érzeteket vált 
ki belőletek, ha a klímaválságra 
gondoltok?

kihívások, fejlesztési célok:
Narrált meditáció lényege, hogy a test határainak esetlegességére, testi folyamataink 
nyitottságára, környezettel való kölcsönhatásaira és függőségeire vezet rá, tudományos 
és fikciós referenciák felhasználásával. A használt referencia az adott csoport érdeklő-
désére szabható, vagy a facilitátor előzetes ismeretei, szabad asszociációi alakíthatják.

Élő:
Mindenki kap egy cetlit,(ha nagy a csoport, lehet 
párokban játszani) egy versrészlettel, ami egy ka-
taklizmára,nagy környezeti vagy társadalmi vál-
tozásra utal (2. Mel lék le t). Ez alapján el kell képzelni 
egy világvége szcenáriót, és azt, hogyan, milyen 
helyzetekben vennéd észre fokozatosan, ha meg-
történne. MI történne veled és a többiekkel?
(Erre 10 perc gondolkodási idő van, jegyzetelni is 
lehet,  ezalatt a foglalkozásvezető segít, ha valaki 
elakad)

Online:
A legtöbb online platformon 
lehetőség van arra, hogy di-
rekt chat-ben kommunikáljunk 
egymással, így például el lehet 
küldeni egyesével a résztvevők-
nek az adott szöveget, ez kicsit 
több előkészületet igényelhet, 
lassabban történik a szövegré-
szek kiosztása.

A kihúzott (megkapott) szöveget titkolni kell a játékostársak elől és csak a történet végén 
osztjuk majd meg egymással!
A gondolkodási idő után körbeülünk és közös történetformálásba kezdünk.
Egy elképzelt jövőről szóló, de a jelenünkből kiinduló, sci-fi szerű történet elmesélése a cél. 
A játékosok megpróbálják a saját forgatókönyvük felé terelni az eseményeket és arra is 
törekszenek, hogy sokáig tartson és izgalmas legyen a történet; megpróbálják mesélő 
társaikat kihívások elé állítani.



Akkor van vége a játéknak, amikor már elképzelhetetlenné válik a folytatás. Végül felol-
vassuk és megbeszéljük a felhasznált szövegrészleteket. 
A játék után rövid reflexiós kört tartunk, ahol a részvevők beszélhetnek a játék során ke-
letkezett érzéseikről, félelmeikről.

kihívások, célok:
A folyamat alkalmas a képzeleterőnk fejlesztésére; valamint nélkülözhetetlen a történet 
gördülékeny vezetése érdekében a kölcsönös egymásrafigyelés - empátia fejlesz-
tés. De a játék és az azt követő beszélgetés alkalmas lehet az ismeretlen fogalmak, a 
klímaválsággal kapcsolatos elméletek megismerésére, tisztázására.

A foglalkozásterv a xtro realm – ACLIM! Klímaképzeleti Ügynökség kiállításhoz 
készült, amely 2021. 04. 23 - 06. 19 között került megrendezésre. 

A projekt az OFF-Biennále Budapest 2021 keretében jött létre.
www.offbiennale.hu

A közösen írt történeteket dokumentálhatjuk és feltölthetjük az
ACLIM! Fan fiction oldalra, ami egy élőben szerkeszthető, bárki számára elérhető 
felület, ahová a foglalkozáson részt vevő csoportok (vagy más érdeklődők) leírhat-
ják saját történetüket és reagálhatnak egymás szövegeire.

https://offbiennale.hu/2021
https://pad.riseup.net/p/ACLIM%21_fanfiction-keep


Meditáció célja a testre fókuszálás, amin keresztül elképzeljük, mennyire szoros 
kapcsolatban állunk a környezetünkkel valójában, biológiai szinten.

Téma lehetőségek/ Instrukciók a bevezető meditációhoz:

Képzeld el a tested határait! Hol lehetnek? A bőrödön vagy azon is túl vannak 
részeid?
Képzeld el, hogy sokkal kintebb vannak a tested határai!
Képzeld el, hogyan kapcsolódsz testileg a környezetedhez!

- a bőrrel, a legnagyobb szerv, átlagosan 10kg, elhatárol és kapcsolatot teremt 
egyszerre. 

- gondolj a folyadékokra, amik cserélődnek a testben (A felnőtt ember sejtjei 
mindösszesen kb. 28 liter folyadékot tartalmaznak.A napi vízforgalom felnőttek es-
etében a teljes vízkészletükre vonatkoztatva 6%)

- a levegővételen keresztül, légzőgyakorlat a légutak felsorolásával (Orrnyílás, 
Szájnyílás, Orrüreg, Szájüreg, Garat, Gége, Légcső, Tüdő, Tüdőlebenyek, Főhörgők, 
Hörgők, Hörgőcskék, Léghólyagok, Rekeszizom,Bordaközi izmok)

Képzeld el, hogy szimbionták élnek a testedben, baktériumok (valamivel több bak-
térium van az emberi testben, mint emberi sejt) , állati egysejtűek és gombák.

Képzeletben összekapcsolódunk a foglalkozáson részt vevő társainkkal, majd az 
egész természeti környezettel. 

Visszatérésként elköszönünk a felsorolt szervektől, visszahelyezzük a figyelmünket 
magunkra, ’visszatérünk az adott térbe’.

Ezzel a gyakorlattal megedzettük a fantáziánkat, készen állunk, hogy közösen foly-
tassuk a képzelődést!

2. MeLLéKLeT - szövegrészletek az extrodesiából:

Forrás: 
extrodaesia - Enciklopédia egy emberközpontúságot meghaladó világhoz / Encyc-
lopedia towards a post-anthropocentric world
TYPOTEX Kiadó, Budapest, 2019
Szerkesztők: HORVÁTH Gideon, SÜVEGES Rita, ZILAHI Anna

01.
Az utolsó ember egy tiszta száj, mely nem beszél,
hanem csak habzsol, hiszen az ember feláldozta a
logoszt az élet érdekében. Az utolsó ember az univer-
zális kannibál, aki úgy hullik bele a nem antropocentrikus 
életbe, hogy nem képes immár a jelentés általi uralomra,
mert evőgépként integrálódik a vitális körforgásba.

apokalipszis / a túlélő antropológiája - Nemes Z. Márió

1. MeLLéKLeT a meditációhoz:



02.
Az egymásnak feszült lemezeket egyszerre önti el a forróság. 
Lassan gyülekezik az illékony, összetömörülve mindinkább a fény útját szegi. 
A felhőtenger visszahull. 
A vízszint, ha túllép önmagát, maga alá söpör minden maradandót.

archipelágó - Zilahi Anna

03.
A legfrissebb kutatások szerint egyetlen hangyakolónia uralja a fél világot, 
európai telephelyük hatezer kilométeren át húzódik a Földközi tenger partján.

bolytudat  X  bolygótudat - Deres Kornélia

04.
A dinoszaurusz a halálom, nemcsak halálos szenvedélyem, hanem kitörésem al-
legóriája. A patetikus szubjektum eksztázisa a monumentális eseménnyel szem-
ben. De nemcsak a biotechnológiai fenséges hoz lázba, ahogy a mesterséges 
óriáshüllők fején szikrázik a digitális napfény, miközben leromboltak egy inter-
kontinentális expresszt, hanem a képek által hordozott fundamentális hiány 
is. A Jurassic Park dinoszauruszreprezentációi például egyfajta biokiborgok, 
ugyanakkor a technológia nem csupán a genetikai újrateremtés mentén hatol 
be ezekbe a titáni testekbe, hanem a digitális színrevitel révén is, ami megsok-
szorozza a régi-új hús kísértetiességét. Éljen a régi-új hús!

dinoszaurusz - Nemes Z. Márió

05.
Élő mindaz-mondhatnánk így-, ami féligáteresztő, s elválasztja a külsőtől a 
belsőt, azaz megszervezi anyagi környezetét. Féligáteresztő hártyák, leg-
alábbis matematiakai modellek alapján, létezhetnek oxigén jelenléte nélkül, 
folyákony metán-tengereket hömpölyögtető égitesteken is. 
Hiába, hogy képtelenség
Lenne egyazon térben meglennünk velük,-mondhatnánk így-élet
Az is. De földünk légköre is ilyen hártya. Beengedi fényünket, de
gyilkos sugarait nem, a hőnket nekünk megtartja, és a meteorok
hullócsillagainkká égnek benne. Élettevékenységének immun-
válaszai is vannak: egy ideje már hevíti magát gáz-hámja, és lesöpör
minket, túlszaporodott, patogén biomot. gaia kipusztít lázával,
Ahogy elemésztenének fagyos metándagályok is.

geoláz - Kele Fodor Ákos



06.
A zárt rendszerű testes zöldek benyúlnak a levegőbe, átköhögik azt. köhögésük 
édes, harapnivaló. Nem kell nekik üvegház, végül úgyis felzabálják, átharapják 
karcait. Nem kell lélegeztetés, mosdatás. Még bírják. Amikor Noé meghajóztat-
ta a természetet, a fákat hátrahagyta, mert nem volt rájuk ideje. Helyspecifi-
kus bosszú. Az új bárka embercsontból, agykéregből készül majd.                         

növényidő - Deres Kornélia

07.
akik megmaradtunk és megváltoztunk, kapaszkodni próbálunk leuraltjainkhoz, 
hártyát növesztünk, és megtanulunk úszni, tapintani, simogatni a másik még el-
váló bőrt, nem vagyunk elég nyálkásak még, de uszonyaink már nőnek az ujjak 
között, ajunk az új közegben hullámosabb, a szemgolyókat eleinte marja a só, 
aztán, ahogy a tüdő is túllép 
a fulladáson a vizenyők is megnyugszanak, ez már az apokalipszis utáni atlan-
tisz, ahol a növényi-állati-emberi maradékok építenek szerelemkapcsolatot

oktopusz- Tóth Kinga

08.
Az új szubjektumok ebben a hibrid és formátlan életáramban alakulnak ki. 
olyan törzsek csoportok és nomádok jönnek létre, melyek egyszerre tisztelik 
apaként, anyaként a nukleáris sivatagot és autóalkatrészekkel díszítik magu-
kat, miközben a kutya és a csecsemő közötti rokonságot hirdetik. A poszta-
pokaliptikus spekulációnak ebben az örvényében szerves-szervetlen végtelen 
kombinációja lehetséges, miközben az egyes formák értékét nem ideológiai 
narratívák határozzák meg, hanem a formátlan élet rendszerében betöltött 
funkcionalitás.

tárgyak, barkácsolás-Nemes Z. Márió

09.
A dolgozó hivatásszerűen porozza be környezetét, dajkálja a flórát és belőle 
sajátjait. gyűjt, emészt és átad. Az élet fenntartása minden mozdulatban, illat-
ban és halálban. A látszat ellenére mindez helyettesíthető. Az igába vert állat 
helyén felrebben a krómszárny.

robotméh-Zilahi Anna

Egyéb alternatívák:
Ha túl nehezek a szövegrészletek, vagy többen vannak, ezek is szerepelhetnek né-
hány cetlin: méhek kihalása, tengerszint-emelkedés, az emberek terméketlenné 
válása, nukleáris katasztrófa, UFo-támadás, túl sok metán a légkörben, túl-
népesedés, antibiotikum-rezisztens vírusok támadása, elektromágneses vihar, 
aszteroida becsapódás,a mesterséges intelligencia támadása, a Föld által biz-
tosított természetes erőforrások kiapadása, mindenki pókká változik, stb.


