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A kiállításról

A Kontrasztkiállítás a REFORMÁTUS EGYHÁZ és a RENDŐRSÉG közös család- és ifjúságmentő
projektje. Egy olyan multimédiás kiállítás, amely a látogató minden érzékszervét megdolgoztatja, de
elsősorban elgondolkodtat, és igyekszik pozitív döntésre segíteni. A fiatalok és a családok életét
érintő legfontosabb kérdéseket hozza felszínre, méghozzá kíméletlenül őszintén. Hét témakört
dolgoz fel a tárlat - ahogy a neve is mutatja - éles ellentétbe állítva ugyanazon témák fény- és
árnyoldalait. Ez a kiállítás egy hatalmas sikoly, nem simogat, hanem felráz, nem udvarias, hanem kiált
ott, ahol a legtöbben némák, építeni akar azokon a pontokon, ahol a fiatalok életében legnagyobb a
rombolás. Olyan témákat vonultat fel, amelyek az ifjúság legfontosabb kérdései közé tartoznak,
amelyekről nem szívesen beszélnek, hanem legtöbbször csak válaszok nélkül sodródnak. Eddig három
helyszínen segítette a fiatalokat és a velük foglalkozó szakembereket, valamint a családokat ez a
kiállítás, Kisvárdán csaknem 7000, Nyíregyházán 14.000, míg Debrecenben 20.000 volt a látogatók
száma. Ezeknek a régióknak szinte valamennyi középiskolája részt vett a kiállításon és a hozzá tartozó
felkészítő szemináriumon, s nagyon sok fiatalnak változhatott meg az élete. A vendégkönyv
bejegyzéseiből csak a számunkra legmegrázóbbat hadd villantsuk fel: „Én úgy döntöttem, hogy nem
teszek olyat, amit tudom, hogy megbánnék. Egy gyermek jelent minden örömöt ezen a világon és
annál szebbet nem is tudok elképzelni, hogy én is anya leszek!” „Hat éve vagyunk házasok – hat év
óta most beszélgettünk egymással először igazán őszintén. Nagyon sok némán hordozott sebet
felszakított és kitisztított a kiállítás. Ezt nem lehet megköszönni!”

A témák
A témák között szerepelnek a családon belüli erőszak, a példaképek, a házasságkötések és
válások, a gyermekvállalás és az abortusz, a szenvedélybetegségek és a szabadság, a hazaszeretet és
a kozmopolitizmus, az öngyilkosság és az élet értelme, valamint a megváltás csodáját érintő
kérdések. Az egyes témákhoz kapcsolódó anyagok kidolgozásában lelkészek, pszichológusok,
addiktológusok, gyermekvédelmi szakemberek vettek részt, így a kiállítás mind szakmailag, mind
sokszínűségében kimagasló.

A csatorna
Mivel a Kontrasztkiállítás célközönsége elsősorban a 14 – 26 év közötti korosztály, ezért
multimédia nyelvét és csatornáját választottuk kommunikációs eszközként. Felnőtt egy generáció,
amely szinte már csak ezt a nyelvet érti. Épp ezért multimédiás eszközök egész sorát használva tévék, fotók, hanghatások, színek, autó szimulátor, „részeg” szemüveg, fotók, tablók segítségével - a

döbbenet erejével hat a kiállítás szinte minden érzékszervünkre, de elsősorban gondolkodásra
késztet, dönteni segít.
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A kiállítás képi- és hanganyagai szinte minden műfajt felvonultatnak: a humor, a groteszk, az
irónia, a megdöbbentés, az ismeretközlés, sőt a sokkolás eszközeivel is éltünk. Mindehhez
igyekeztünk megteremteni az egész kiállítás számára egy különleges atmoszférát, légkört, sajátos
arculatot.

A helyszín
A Miskolc-felsővárosi templomban, a Győri kapu 61. sz. alatt (a Lézerpont Stúdió mellett) az
alagsorban a Kontrasztkiállítás egy labirintusban vezeti végig a látogatót, amelyet végigjárva 9
szobába juthatunk el. A szobák közötti úton a következő témakört előkészítő fotókkal, fény és
hanghatásokkal (feeling-ekkel) találkozik a látogató, valamint néhány útvonalon feladatot is kap.
Minden szoba egy – egy témakört dolgoz fel. A legutolsó, a kilencedik pedig egy ún. „csend szoba”,
ahol lehetőség van az elcsendesedésre, a látottak feldolgozására, amit igény szerint lelkipásztorok,
pszichológusok, családgondozók is segítenek.

A felkészülés
A kiállítás alkotóinak alapelve volt, hogy a Kontrasztkiállítást felkészítő és lezáró alkalmak
kísérjék. Ennek megfelelően nem csak magát a kiállítást, hanem diák- és tanári szemináriumok egész
sorát is lehet látogatni. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziójának segítő
szakemberei és előadói azok, akik ezeket a felkészítő foglalkozásokat tartják. Egy diák és egy
tanárszeminárium tartozik a kiállítás megtekintéséhez, amelyet az adott intézményben tartanak meg
a szakemberek. A pedagógusoknak egy nevelési értekezleten 20 percben összefoglalják a kiállítás
technikai és lelki előfeltételeit, illetve azt, hogy mire kell és érdemes figyelni a kiállítás látogatása
kapcsán. A diákoknak egy 45 perces óra keretében tartanak egy felkészítő szemináriumot, ami a
fiatalok nyelvén, humorosan, de mégis elgondolkoztató módon vezeti be a kiállítás egyik fontos
témakörét, a szexualitás és párkapcsolat kérdését. A szeminárium megtartása az iskola igényeinek
megfelelően történik, a kiállítás szervezőinek a legideálisabb, ha minél több gyerek van ott a
felkészítő szemináriumon, így évfolyamonként szoktuk javasolni a minimum létszámot, de ha az
intézmény a teljes tanulói létszámot egy óra erejéig össze tudja terelni, akkor teljes tanulói
létszámnak is tudunk felkészítő szemináriumot tartani.

Fontos: Mivel ez nem csak egy átlagos kiállítás, így a felkészítő szemináriumokat nagyon fontos, hogy
igénybe vegyék az intézmények, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok rá tudjanak készülni a
kiállítás hangulatára, illetve, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek tudjanak személyesen is
kapcsolatot építeni az intézményekkel, a későbbi utógondozás segítésében.

A megtekintés

A kiállítás megtekintése mintegy másfél órát vesz igénybe. A kiállításra 10 percenként 8
embert engedünk be, azért, hogy a labirintus egyes termeinek a hatását fenn tudjuk tartani. A
Kontrasztkiállítás elsősorban a 14-26 éves korosztály számára készült, de szeretettel várjuk a fiatal
családokat, különböző cégek alkalmazottait vagy szervezetek tagjait. A kiállítást 14 éven aluliaknak
nem ajánljuk, őket csak kifejezetten szülői hozzájárulással engedjük be! A kiállítás megtekintése
ingyenes!
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A lezárás
A kiállítás megtekintése után nemcsak az utolsó csend szobában lehet lezárni a látottakat,
hanem a kiállítás szervezői segítenek abban, hogy az intézmények ifjúságsegítő szakemberei (szociális
munkás, pszichológus, orvos, mentálhigiénés szakemberek) és pedagógusai valamint a kiállítást
megtekintő diákok a megfelelő támogatást és szakmai segítséget kapják ahhoz, hogy a kiállítás
legnagyobb eredményének tartott őszinte beszélgetések elkezdődjenek az adott fiatalok életében.
Ebben nyújt segítséget a „Vissza a világba” Ifjúsági Iroda és kortárs segítő képzés, amely teljesen
ingyenes szervez segítő csoportokat és képzéseket mind a fiatalok, mind a szakemberek körében. Az
iroda a kiállítás helyszínén egy emelettel feljebb működik és koordinálja a kiállítás lebonyolítását,
valamint a felkészítést és az utógondozást is.

Gyakorlati információk
Kontrasztkiállítás Miskolc
A kiállítás megtekinthető: 2011. Október 10. – 2012. Április 08. (2011. December 19. – 2012. Január
1. között zárva tartunk)
A kiállítás helyszíne a Miskolc-Felsővárosi Gyülekezet Temploma 3531 Miskolc, Győri kapu 61. (a
Lézerpont Stúdió mellett). Megközelítés tömegközlekedéssel: 1V, 2V villamossal, leszállás a Balázs
Győző tér megállónál, vagy 1, 1A busszal, leszállás az Aba utcán. A gépkocsival vagy külön busszal
érkezőknek ingyenes parkoló áll a rendelkezésére a helyszínen.
Csoportok számára előzetes bejelentkezés ajánlott, mivel a kiállításra 1 óra alatt maximum 60-70 főt
tudunk beengedni. A kiállítás megtekintése ingyenes!
Nyitva tartás: 2011. Október 10.-2012. Április 08.
Hétfő-Péntek: 10:00-17:00
Szombat: 10:00-14:00
Védett sáv: Hétköznap 10:00-14:00 között elsősorban a középiskolák csoportjai számára
van fenntartva.
Nagyobb csoportokat előzetes bejelentkezés alapján egyéb időpontokban is tudunk
fogadni.
Csoportok bejelentkezése, további információ kérhető:
Zsadon Zsuzsa, Vissza a világba ifjúsági iroda, vezető 30/602-3977
kontrasztmiskolc@gmail.com

