Kedves Kollégák!
2017-ben az Art Market Budapest képzőművészeti vásár múzeumpedagógiai
programja változatos témájú foglalkozásokkal várja a kortárs művészettel
ismerkedni vágyó iskolai csoportokat.
A művészeti vásár – jellegénél fogva – szórakoztató formában teszi lehetővé a
kortárs képzőművészettel való kapcsolatteremtést, a színtér szereplőivel, a
művészekkel és galériásokkal való megismerkedést. A támogatóink és a vásár
jóvoltából díjmentesen igénybe vehető programok célja, hogy az interaktív
feladatokkal, drámajátékkal és alkotással élvezetessé tett foglalkozások során a
fiatal korosztály számára könnyen befogadhatóvá tegyük a kortárs
képzőművészetet.
Osztályfoglalkozások műhelymunkával
Az alább kínált tematikus foglalkozások 90 percesek és két részből állnak: a
vásáron illetve a kiállításokon tett közös séta és beszélgetés után a gyerekek a
műhelyben készítik el saját alkotásaikat.
TÉR/IDŐ/KÉP
Ezen a foglalkozáson a vásáron látható kortárs művek alapján arra keressük a
választ, hogy milyen egy megörökítésre méltó pillanat vagy esemény? Vajon
milyen élményekből táplálkozik egy művész? Mik az alkotás mozgatórugói? A
foglalkozás végén a gyerekek a saját életünk egy fontos pillanata alapján
készítenek térbeli képregényt.
MOZGÓ/KÉP
A vásáron látható videókkal ismerkedünk és bebarangoljuk a fotószekciót, majd
izgő-mozgó képeket és képesládát készítünk.

Időpontok: 2017. október 12 - október 15-ig, naponta 10.00-16.00 óra között
megbeszélés szerint. Bejelentkezés a muzped.artmarket@gmail.com email
címen László Zsófinál.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Tárlatvezetések és interaktív séták
A nagy érdeklődésre való tekintettel és figyelembe véve a vásár korlátozott időés térbeli lehetőségeit az idei évtől műhelymunka nélküli tárlatvezetéseket,
beszélgetős interaktív sétákat is kínálunk a felső tagozatos és gimnazista iskolai
csoportoknak.
A tárlatvezetések/interaktív séták 60 percesek.
Időpontok: 2017. október 12 - október 15-ig, naponta 11.00-17.00 óra között
megbeszélés szerint. Bejelentkezés a muzped.artmarket@gmail.com email
címen László Zsófinál.
A fenti foglalkozásokra és tárlatvezetésekre iskolai csoportok jelentkezését
várjuk, előzetes regisztráció, a jelentős érdeklődésre tekintettel, feltétlenül
szükséges.
Minden foglalkozás és a vásárra való belépés is ingyenes!
Helyszín: Millenáris B-C-D csarnok (1024, Budapest, Kis Rókus u. 16-20.)

A jövő művészetszerető és műkedvelő közönségének nevelése, a fiatalabb
generációk és a kortárs képzőművészet közötti kapcsolat létrehozása és ápolása
az Art Market Budapest egyik kiemelt törekvése. A programot a kulturális és
művészeti kezdeményezések felkarolására nagy hangsúlyt fektető B. Braun
egészségügyi cégcsoport immár hetedik éve támogatja.

www.artmarketbudapest.hu I www.facebook.com/ArtMarketBudapest

