
AEROCENE- Museo Solar 
Buenos Aires Szanatórium  tanítási dráma

Az Aerocene Explorer egy felfújható, lebegő szobor, amely fosszilis energiák nélkül, pusz-
tán a Nap és a szél energiáját használva emelkedik a magasba. Mi történne, ha nem a 
természetet kihasználva, beszennyezve, hanem annak erőivel utaznánk? Hogyan segíti 
a legmodernebb tudomány, az emberi együttműködés és a művészet, hogy visszata-
láljunk a harmóniához a természettel? A Tomas Sacareno által kezdeményezett tudo-
mányos-művészeti kutatóműhely, az Aerocene művészek, designerek, társadalom- és 
természettudományos kutatók együttműködéseként hoz létre a fosszilis energiakrízisre 
reagáló projekteket.
Lebegő szobor Budapest fölött? A közösségi események vagy épp a klímatüntetések ke-
retében felengedett szobor a környezet légköri paramétereit használja és azok mérésére 
is alkalmazható. A fosszilis források kimerülése utáni állapotot vizionálja és elgondolkod-
tat, miként hat a mobilitás az életmódunkra.
Forrás: https://aerocene.org/
Partner: Aerocene Foundation, Berlin
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FoglAlkozáS leíráS

célcsoport: 16-18 éves fiatalok

tanulási területek:  kritikai gondolkodás, együttműködés, kö-
zösségi döntéshozás, média, médiatudatosság, kreativitás, ki-
fejező készség

eszköz igény: névkártyák (extra: lottógolyóhoz hasonló göm-
bökben), telefon és hangszóró, számítógép, papírok, tollak, 
székek (a résztvevők számával megegyező mennyiség), extra: 
három-négy nagyobb tábla (feliratos, karton), egy projektor és 
egy vetíthető falfelület/vászon

időtartam: 90 perc

A foglalkozás célja a kritikai gondolkodás fejlesztése él-
mény alapú, játékos non-formális eszközökkel, illetve a diá-
kok aktív részvételre ösztönzése és kreativitásának fejlesz-
tése a dráma eszközének segítségével.

A foglalkozásterv kidolgozója: Hajdú Fanny, Nyáry Pál

HOVÁ KERÜLNEK AZ ELDOBOTT MŰANYAG ZACSKÓK? AZ ÉN SZEMETEM 
IS LEHET MŰALKOTÁS? ELDOBOK DOLGOKAT, DE HOL AZ AZ EL? 
MI LENNE, HA AZ ÖSSZES SZEMETEMET EGYSZERRE ELÉM RAKNÁK? 
ELÉG A REPÜLÉSHEZ A NAP ÉS A SZÉL?
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https://aerocene.org/
https://offbiennale.hu/hu/2021/projects/aerocene-museo-aero-solar


előkészületek, megfelelő helyszín:
Egy elkülönített terem, lehetőség szerint elsötétíthető ablakokkal (hogy ne lássuk a túlol-
dalon járkáló embereket, hiszen a világunkban veszélyes odakint). A falon néhány karton-
tábla szabályokkal (ne pánikolj; légszennyezés esetén használd a lenti eszközöket; keresd 
meg a légszennyezés forrását; keress menedéket), egyéb táblák (pl. különleges vagy, ti 
vagytok a kiválasztottak, levegőt!); képernyőn vagy projektorral falra vetítbe vírusgörbe 
(előrejelzés a fertőzés növekedésével kapcsolatban).
Lehetőség szerint két foglalkozásvezetővel játsszuk!
A játék körülbelül 90 percet vesz igénybe.

0.  iNtRO  (5 p.)

Rövid bevezetés, elhangzik a történet kere-
te. A résztvevők ennek a világnak a szereplői 
lesznek, nem önmagukként, hanem kisorsolt 
karakterekként fognak részt venni. 

2.  tRANSFORM  (10 p.)

Séta a térben, lassan megismerkedünk a karaktereinkkel. Hogyan járhat? Milyen lehet azt 
arckifejezése? Próbáld meg átvenni ezeket a jellemzőket. Mi lehet (mindig) a zsebében? 
Vegye elő, kezdje el használni. Mit csinál, mikor meghallja a hírt, hogy kitört a vírus? 
Megnézzük a reakciókat lassított felvételben.

3.  WElCOME  (15 p.)
A facilitátorok üdvözlik a résztvevőket a szanatóriumban. Itt a legprofibb berendezés biz-
tosítja a kiválasztottak tüdejének egészségét. Nekik rendkívül fontos feladat jutott: ők a 
nép képviselői, akiknek döntést kell hozniuk arról, milyen sorrendben osztják ki az emberek 
között a gyógyszereket, melyeket a kutatók fáradhatatlanul dolgoznak. A döntésről majd 
sajtóközleményt is kell készíteniük. 
Elgyakoroljuk, milyen protokollt kell követni Légriadó esetén. 
A Légriadóra egy hanghatás figyelmeztet (ezt is bemutatjuk).

1.  öN NyERt  (10 p.)

Lottósorsolás (videón vagy élőben), melynek 
eredményeképp az itt jelenlévőket kisorsolták  
a résztvevők így kapják meg a karakterüket 
(mellékletben).

keret: A nem is oly távoli jövőben vagyunk, a Buenos Aires Szanatórium biztonságos te-
rében. Odakint végzetes légszennyezés tombol, mely az egész világot sújtja, s egyre több 
áldozatot szed. A világ legjobb kutatói feszített tempóban folyamatosan azon fáradoz-
nak, hogy kidolgozzák az ellenszert a fertőzésre, hogy az emberiség minél nagyobb része 
tudjon megmenekülni. 
Az ide érkező sokszínű csoport a világ legkülönbözőbb tájairól lett véletlenszerűen kisorso-
lva, hogy fókuszcsoportot alakítson és közösen döntést hozzon arról, mi alapján dőljön el, 
kik kapják majd meg elsőként a gyógyírt a betegségre, kiknek legyen biztos helyük a szép 
új világban.  



5.  SAy it  OUt lOUd  (20 p.)

A végleges döntésről a korábbi négy csoportban sajtóközleményt készítenek. A csopor-
tok különböző műfajokban/közönségnek (társadalmi célú hirdetés, szülőknek, tudósok-
nak, gyerekeknek) készítik el a közleményüket, mely lehet rádiós, tv-s, írott anyag, plakát, 
kisfilm, stb. A csoportok bemutatják saját közleményüket.
(opcionális SAy WhAt? (5 p.) Reakciók jelenetben/mozgóképben (lehet gif is). A közlemények 
címzettjeinek reakcióját nézzük meg valós időben (pl. nyugdíjas klub, szülők, pedagógu-
sok. Az érintettek két szélső csoportját - akik először és akik utoljára juthatnak gyógyszer-
hez - mindenképp jelenítsük meg.)

6.  légiR iAdÓ (2 p.)

Felhangzik a Légriadót jelző hang, a csoport követi a protokollt.

7.  SAFEgUARdiNg  (20 p.)

Mentőcsónak - elérkezett az idő, hogy magunkról döntsünk, ki kapjon (előbb) gyógyszert? 
A fertőzöttek száma egyre növekszik. A sorsolásnál kapott karakterkártyákat használjuk 
a döntéshozásnál, így a résztvevők biztosan a karakterekről és nem a személyükről dön-
tenek. Ennek módját a résztvevők határozzák el – részben korábbi döntésük alapján, de 
lehetséges, hogy a személyes érintettség okán a korábbi döntések más színezetet kapnak.

8.  ClOSE-UP  (10 p.)

Nem tudjuk, mi történt azokkal, akiket nem választottak ki, de egy évvel később, egy tv 
műsor keretében találkoznak azok, akik megkapták a gyógyszert és szerencsésen túlélték 
a kórt. Visszaemlékezés (közös improvizáció), majd „elhúzzuk a falat” és visszatérnek a „ki-
szavazottak”. Szembesítés, vajon velük mi történt?

4.  dEC idE  (20 p.)

A résztvevőket négy csoportra osztjuk, melyekben arról kell döntést hozniuk, a társadalom 
mely tagjai jogosultak gyógyszerre (illetve milyen sorrendben kapnak). Ezt követően 2-2 
csoport összeáll, megbeszélik, mire jutottak és leszűkítik a lehetőségeket, majd a két bent 
maradt opció közül vitaszínházas módszerekkel választunk. Mindkét csoport elmondja, mi-
lyen megoldásra jutottak, s álláspontjuknak megfelelően a terem két, egymással szemköz-
ti oldalán foglalnak helyet. Céljuk, hogy meggyőzzék egymást saját igazukról, amihez ér-
veket kell hozniuk. Amennyiben valakit egy érv elmozdít saját csoportja véleménye mellől, 
átül a másik oldalra. A többség szava dönt.



Hajdú Fanny drámapedagógus, színész-drámatanár, a CSÁO! Drámapedagógiai Műhely alapí-
tó tagja. Középiskolás diákoknak és hátrányos helyzetű fiataloknak tartott foglalkozásai rend-
szerint társadalmi kérdéseket vagy tabunak minősülő jelenségeket boncolgatnak.

Nyáry Pál az SZFE-n végzett drámainstruktor szakon, jelenleg a Keleti István Művészeti Iskola 
színészképzésén tanít, illetve a Közeljövő Színházi Nevelési Csoport alapító tagja, melynek célja 
a közeljövő emberi és társadalmi dilemmáira reflektáló programok létrehozása különböző korosz-
tályú fiataloknak.

 A tanítási dráma terve az AEROCENE - Museo Solar című projekthez készült, annak 
témafelvetéseit gondolja tovább. 
Az AEROCENE lebegő szobra olyan használt, kidobásra ítélt háztartási zacskókból 
keletkezik, melyek százszámra gyűlnek otthonainkban, s rendszerint szeméttele-
peken és az óceánok alján végzik. A projekt erre a jelenségre, illetve a természeti 
erőforrásokban és légköri sajátosságokban rejlő lehetőségekre reflektál egy a 
résztvevők által készített mobil szobor segítségével. A szobor, melyet elkészülte 
után megfelelő időjárási körülmények mellett a Nap és a szél önállóan is képes a 
levegőbe emelni, a következő útmutató szerint elkészíthető: 

h O gyA N  é P Í t S d  M E g ? 

1. léPéS
Kezdj használt nejlonzacskókat gyűjteni – körülbelül 400 darabra lesz
szükséged. Vond be a barátaidat, családtagjaidat, hozz létre nejlonzacskógyűj-
tő pontokat, vagy segíts azzal, hogy nejlonzacskót adományozol a környékeden 
lévő gyűjtőponton. Oszd meg velünk a gyűjtőpontod részleteit szívesen közhírré 
tesszük!
A nejlonzacskó-gyűjtő pont létrehozásához szükséged lesz:
• 1 poszterre, amin az ismertető leírás és a műhelyfoglalkozások dátumai olvasha-
tók 
• 1 tartályra, amiben gyűjteni lehet a zacskókat

2. léPéS
Miután összeállt a csapatod és megfelelő számú zacskót gyűjtöttél, kezdj el dol-
gozni a Museo Aero Solar lebegő szobrodon.
Szervezz műhelyfoglalkozást: szükséged lesz ollókra, vonalzókra és ragasztósza-
lagra, hogy a nejlonzacskókat felvágd és összeragaszd.

3. léPéS
A műhelyfoglalkozás körülbelül hat órán át tart (a szobor méretétől függően).
Válaszd ki, hogy milyen típusú szobrot szeretnél készíteni. A szobrot három külön-
böző javasolt alakban lehet megépíteni: Tetro, Alto vagy Chico. A leggyakoribb 
(és egyesek szerint legkönnyebb) forma a Tetro, aminek 3 négyzet az alapja. Min-
den négyzet oldala legalább 6 méter. Ekkora tömeget fel tud emelni csupán a Nap 
hője. Miután kiválasztottad a formát, kövesd a leírásban szereplő utasításokat a
szobor építésekor, vagy légy kreatív és építs más formájú szobrot!

4. léPéS
Repítsd fel a saját kirakósdarabkáidból készített szobrot! A legjobb, ha olyan reg-
gelt választasz a reptetéshez, amikor süt a nap és nem fúj szél.

https://www.facebook.com/csaodrama
https://www.facebook.com/kozeljovoszinhaz


A foglalkozásterv a Aerocene Explorer projekthez kapcsolódik. 
Az Aerocene akciók erősen időjárás-függőek. 
Információért iratkozz fel hírlevelünkre vagy kövess minket a Facebookon!

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

A szobor felemelkedésének kiszámítására a következő képletet használtuk: 

PV = nrT
 

P a légnyomás Pascalban,
T a hőmérséklet Kelvinben (0 Celsius fok = 273 Kelvin),
n a gázmólok száma,
r egy konstans, ami a száraz levegő esetén 287 J/kg * Kelvin

Elhanyagolható mértékű eltérést okozhat a vízpára, ami kissé megváltoz-
tatja a levegő halmazállapotát.

Forrás: 
https://aerocene.org/buildit/ 
https://aerocene.org/wp-content/uploads/2019/07/170404_MAS-INFO-
SHEET-How-to-Build.pdf

Courtesy Aerocene Foundation Photography by Janis Elko
Licensed under CC BY-SA 4.0 by Aerocene Foundation

https://offbiennale.hu/2021
https://aerocene.org/buildit/
https://aerocene.org/wp-content/uploads/2019/07/170404_MAS-INFO-SHEET-How-to-Build.pdf
https://aerocene.org/wp-content/uploads/2019/07/170404_MAS-INFO-SHEET-How-to-Build.pdf

