
Filmek, óh filmek

KOKAS–VILÁG A FILMEKEN 
KERESZTÜL 



Emlékeztető beszámoló a 
KOKAS KLÁRA SZAKMAI 

KOLLÉGUM 
16. szakmai napjáról.

2017. április 22. (szombat) 
Helyszín: TETŐ Galéria, 

1119. Budapest, Mérnök u. 40.

A szakmai napot Tóth Teréz 
segítségével Szkubán Judit 

szervezte.



Délelőtti program 

 9.00-10.00 

hangolódás –rendezkedés –regisztráció –beszélgetés 

 10.00 –11.15 

>Saját élmény< 

Énekes, szabad mozgásos improvizációk Balogh Andrásné és 
Németh Anikó vezetésével 

 11. 30 –12.30 

Kokas Klára filmjeinek esztétikai jelentősége az 
alkotók szemszögéből 

Meghívott előadók a Zenében talált világ c. Kokas-filmek 
alkotó szerkesztői : 

Mihola Péter kreatív producer és vágó 

Rieger Attila gitárművész, művésztanár 

.



Sajátélmény: 
dalos játék, táncos improvizáció 

A Duna parton van egy malom c. dalt énekelve próbáltunk először
megszabadulni a bánattól. Majd elvittük a malmokat erdőbe, falu mellé,
és fantáziánknak köszönhetően számos dolgot őröltünk benne.

Végül mindenki elpihent és bebújt a saját malmába.

Chopin etűdjének csobogását hallgatva előjöttünk, átadtuk magukat a
zene hullámzásnak és azon sodródtunk tovább.



Sajátélmény: 
Anikó zongorajátékára ismerkedtünk 

Chopin f- moll etűdjével.



Sajátélmény: 
táncos improvizációk, szabad mozgás. 



Sajátélmény: 
képzeletjáték instrukciók alapján



Sajátélmény: 
a zene vizuális megjelenítése 

agyagból  



Készülnek 
az alkotások 

Fantasztikus élményben volt részünk Anikónak és 
Magdinak köszönhetően!



Mihola Péter és Rieger Attila előadása

Az első találkozás Kokas Klárával

Először Attila kezdett el dolgozni Klári nénivel,
éveken keresztül közösen vágták a
zeneműveket. A közös munka alatt szóba
kerültek a foglalkozásokról addig készült filmek
Ezek egységesítéséhez már segítség kellett.
Ekkor mutatta be Attila Pétert, aki profi filmes,
vágó volt.

Péter érezte, hogy ez a találkozás fontos lesz
az életében, és hatalmas dolognak lesz a
részese. Azért ment nekik a munka, mert ahogy
Mondta: „Jó emberekkel jó együtt dolgozni.”



Mihola Péter és Rieger Attila előadása:
Küzdelem a filmekkel

A milliónyi megközelítésből készült, különféle formátumú filmeket
egységesítették. Új értelmet adtak nekik és filmesztétikai szempontból
is elemezték. Lassítással dolgoztak, hogy jobban megnézhessék a
jeleneteket. Klári néni kommentjei nagy segítséget jelentettek.
Rengeteg kompromisszumot kellet kötniük az egész munkafolyamat
alatt.

Nagyon színes, élménydús előadást hallhattunk tőlük. Köszönjük!



Zenés megemlékezés Kokas Klára 
születésnapjáról

13.15-13.45 

Kokas Klárát köszöntő születésnapi koncert 

Fellépők:

Halmai Réka Tímea a Kalász Művészeti Iskola növendéke 

Badruddin Panna Fatima, Bán Balázs, Bán Tamás 

a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI növendékei 



Halmai Réka Tímea Bán Balázs 

Tímea két népdalcsokrot énekelt, Balázs Schumann: Két
gránátos c. dalát adta elő, zongorán Szkubán Judit kísérte.



Badruddin Panna Fatima      Bán Tamás 

Panna Racmaninov Elégiáját adta elő zongorán, Tamás pedig Grieg
A hattyú dalát énekelte az érdeklődőknek.

Köszönjük a négy tehetséges fiatalnak, hogy színesebbé tették 
számunkra ezt a napot.



A délutáni program

13.45-14.45 

Hangok-képek-gyerekek

Bepillantás „A zene felemeli a kezeimet” c. riportfilm készítésének a 
kulisszatitkaiba 

Kérdéseket tett fel: Tóth Teréz 

Válaszolt: Fogas János operatőr 

14.45 -15.00 

Részletek Fogas János filmjéből

15.15–16.00 

„Tanulni szépet.” 

Pállay József beszámolója a filmezés nehézségeiről (a kezdetéről, 
újrakezdéséről) és az ezzel kapcsolatos harcokról. 

16.00-16.30 

Búcsúéneklés, gyertyagyújtás 



Találkozások, felszólalások 

Fogas János és édesapja

Id. Fogas János váratlanul jelent meg ezen a
napon, amivel fiának is nagy meglepetést
okozott.

Tölgyesi Katalin újságíró

Katalin a szakmai napon történt élmények hatására felállt és elmesélt
egy régi történetet Kokas Kláráról az egybegyűlteknek.



Tóth Teréz előadása: 
Hangok-képek –gyerekek

A zene felemeli a kezeimet c. riportfilm készítésének hátteréről

A film két alkotó ember találkozásáról mesél, abból az
időszakból, amelyet Kokas Klára a Genfi Kodály Intézet
meghívására Genfben töltött, és ahová Fogas János is elkísérte.
Klári néninek mindig is fontos, hogy filmre vegyék a
foglalkozásokat, mert minden megnézéssel újra átélte,
értelmezte a történeteket.
Teri bemutatta, hogy rezonál a film azokra az alapokra, amelyek
fontosak a Kokas pedagógiában.
Fogas János Kokas Klára pedagógiáját szerette volna
megismerni, és kíváncsi volt hogyan zajlik a gyerkekben a
zenebefogadás. Gyönyörűen mutatta meg a Kokas-pedagógia
alapértékeit is: ismétlés mellett együttműködés, empátia. A
Kokas pedagógia összegzése ez a film.



Részlet Tóth Teréz Hangok-Képek-
Gyerekek c. előadásból

Gyermekmagasságban 

„A felvétel csak akkor lehet hiteles, meggyőző, ha az operatőr a 
zenével is gondol. A gyerek olykor a kezébe veszi a mondandóját, 
máskor a lábára, a könyökére rakja, a hasizmain mozgatja, 
szempilláin rázogatja, nyelvén emelgeti és a váltásaival a zene 
változásait követi.” (Kokas Klára)

„Ezek a forgatások nagy odafigyelést, koncentrációt igényelnek. 
Nincs idő megismételni egy lekésett jelenetet, nem lehet megállítani 
a folyamatot azért, hogy én egy kedvezőbb nézőpontból vehessek
fel valamit, ami fontos lenne. Csak a gyerekekre és Klárára 
figyeltem. A gyerekek tekintete és néhány felejthetetlen mozdulat 
maradt meg az emlékeimben. 
A Kokas-módszer nagyon eredeti, és sikere annak köszönhető, hogy 
Klára hitte, hogy amit kitalált, amit csinál, az jó.” (Fogas János)

Köszönet Tóth Teréznek a színvonalas előadásért, és Fogas 
Jánosnak a kérdésekre adott válaszokért!



Jóska elmesélte, hogy 1988-
ban a Budai Nagy Antal
Gimnázium kölcsön adta
neki a VHS kamkorderét a
Kokas foglalkozások
rögzítésére. Ezzel kezdte el a
"kamerázás" alapjait. Ezeket a
felvételeket vágta össze
kezdetben Klárával. Ezután
kapta meg a nagy, U-matic
kameráját. A filmes
tanulmányait az Eötvös
Alapítvány támogatásával két

évig folytatta. A közös vágások, amellett, hogy sokat tanult,
felejthetetlen élményt jelentettek számára. Klára nagyon értékelte
és tisztelte munkáját, ezeket a filmeket felhasználta külföldi
előadásain is.

Pállay József:Tanulni szépet.
A filmezés kezdete, és harcai.



Pállay József előadása

Jóska elmesélte, hogy ezt a csodás világot csak úgy lehet
megmutatni, ha film, mozgás és zene szervesen együtt van.
Fontos a teljes figyelem a gyerekek felé, mert vagy elkapja a
filmes a pillanatot, vagy lemarad róla. Mesélt a filmezéssel
kapcsolatos nehézségekről, hogy fölvették külön a hangot,
majd azt vágták utólag a jelenetek alá. Egy kamerával több
kamerás felvételt csináltak úgy, hogy többször felvették a
gyerekek táncát, de a 3 felvétel 3 különböző sebességű volt,
és ezeket próbálták aztán összevágni. Elmondása szerint Klári
néni hihetetlen érzékkel vett részt ezekben a munkálatokban.

Köszönet Jóskának az előadásért és fiának Gergelynek,
aki a képek megjelenítésében segített.



Búcsú, avagy ének a gyertya 
körül



Akik jelen voltak:

Badruddin Panna Fatima Kelemenné Rácz Tímea
Balogh Andrásné Lovász Anita
Bán Balázs Lovász Eszter
Bán Tamás Mihola Péter
Bosnyák Ildikó Németh Anikó
Deszpot Gabriella Pálfiné Bánki Melinda
Echardt Fanni Pállay Gergely
Fejes Tímea Pállay József
Fogas János Papp Ágnes
Gayer Ferencné Rieger Attila 
Geréné Kristóf Katalin Sebestyénné, Eisenmann Tünde 
Halász Attila Szkubán Judit
Halmai Réka Tímea Tóth Teréz
id. Fogas János Tölgyesi Katalin
Kabai Rebeka
Kelemen Kamilla



Köszönjük Makra Klárának, a TETŐ 
Galéria vezetőjének, 

hogy mindenben a segítségünkre 
volt, 

és otthonos és kényelmes helyszínt 
biztosított a számunkra . 



A szakmai napról készült összeállítást 
a résztvevők közül többen átnézték, 

és kiegészítették.

A fotókat Eisenmann Tünde 
készítette, az emlékeztető diasort 
Szkubán Judit írta, szerkesztette. 


