BUDAPEST ART WEEK 2019. ÁPRILIIS 9-14.
KÖZELÍTŐ PROGRAM
Ingyenes múzeumpedagógiai program középiskolás csoportok részére
https://www.bpartweek.hu/hu/kozelito-program
A Budapest Art Week a már megszokott és népszerű tárlatvezetések, műterem-látogatások mellett
az idén először önálló művészetpedagógiai programot indít középiskolás csoportok számára. A
kifejezetten fiatalokat megcélzó BAW „Közelítő program” a kortárs művészettel való élményszerű
találkozásra teremt lehetőséget. Fontos számunkra, hogy a fiatalok a múzeumok, intézményi
kiállítóterek mellett, a galériák és műtermek világába is betekintést nyerjenek, személyesen is
találkozzanak a színtér szereplőivel: a művészekkel, galériásokkal. Hiszünk benne, hogy ezek a
közvetlen találkozások nagymértékben szélesíti a fiatalok látókörét és fejlesztik a világra való
nyitottságukat. Úgy gondoljuk, hogy a program segít abban, hogy a fiatalok művészetkedvelő és a
kortárs művészetet értő felnőttekké váljanak.
Program rövid bemutatása
A programra regisztráló diákcsoportok egy művészetpedagógus által vezetett, több művészeti
helyszínt érintő séta keretében betekintést kapnak a múzeumok, galériák és műtermek világába. A
túrák állomásait igyekeztünk a lehető legváltozatosabban összeállítani, hogy mind a helyszínek, mind
a megismerhető kortárs művészek tekintetében széles spektrumot mutathassunk be. A túrákra
nemcsak középiskolai diákcsoportok, hanem rajziskolába, rajzszakkörre, egyetemi előkészítőre, vagy
művészeti OKJ-s képzésre járó tanulócsoportok jelentkezését is várjuk.
A választható túrák
1. IDŐRÉTEGEK
Ebben a túrában esőként egy 125 éve született művész múzeummá alakított otthonát, a MOLNÁR C.
PÁL MÚZEUMOT keressük fel. Ebben a magánmúzeumban nemcsak egy páratlan életművet
ismerhetünk meg, hanem a miliőt is, amelyben született. Ezután a BARTÓK NEGYED MŰTERMEI
közül Horváth Ágnes festőművész műtermébe látogatunk el, ahol bepillantást nyerhetünk a művészi
alkotófolyamatba, végül a B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉRBEN Csontó Lajos „Felülírás” című
fotókiállításából merítünk ihletet saját műveink elkészítéséhez.
Az ’Időrétegek’ túra a következő napokon és időpontokban indul:
 április 10. szerda
10:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 11. csütörtök
14:30 órai kezdéssel
 április 12. péntek
10:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 13. szombat
15:00 órai kezdéssel
A túra várható hossza: 2,5 óra
Találkozási pont: XI. ker. Móricz Zsigmond körtér, a 27-es busz végállomása a Villányi út elején
2. DIVAT LETT A MŰVÉSZET
Geometrikus művészettel lépten-nyomon találkozunk nem csak múzeumokban és galériákban,
hanem az építészetben, a dizájnban, a divatban, sőt az utcán is. Hol és milyen formában
találkozhatunk a művészettel? Milyen hatást gyakorol a ránk és a környezetünkre? Észrevesszük-e?
Ezekkel a kérdéssekkel foglalkozunk; a Street Art és a Fashion Art lehetőségeit boncolgatjuk a
VASARELY MÚZEUM állandó kiállításában és az Óbudai Múzeum GOLDBERGER TEXTILIPARI
GYŰJTEMÉNYÉBEN.

A ’Divat lett a művészet’ túra a következő napokon és időpontokban indul:
 április 9. kedd
10:00 órai kezdéssel
 április 9. kedd
13:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 10. szerda
10:00 órai kezdéssel
 április 11. csütörtök
10:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 12. péntek
13:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 13. szombat
10:00 órai kezdéssel
Találkozási pont: Vasarely Múzeum (1033 Budapest, Szentlélek tér 6.)
A túra várható hossza: 2 óra
3. FÉNY/KÉP/MÁS
A túra során a Bródy Sándor utca környékének képzőművészeti tereit látogatjuk végig. Az egyes
állomásokon a fotográfia és a festészet közötti lehetséges kapcsolódásokat vizsgáljuk és
megismerkedünk a lightbox-szal is. Az ATELIERS PRO ARTS (A.P.A) GALÉRIA „Hybrid/Totem”
kiállításán Verebics Ágnes legújabb sorozatát nézzük meg, majd a TOBE GALLERYBEN Robitz Anikó
legújabb fotó alapú műveivel ismerkedünk. Végül a közvetlen szomszédban a MOLNÁR ANI
GALÉRIÁBAN Mátyási Péter munkáit tekintjük meg.
A ’Fény/Kép/Más’ túra a következő napokon és időpontokban indul:
 április 10. szerda
12:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 10. szerda
14:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 11. csütörtök
14:00 órai kezdéssel
 április 12. péntek
12:00 órai kezdéssel
 április 12. péntek
14:00 órai kezdéssel
Találkozási pont: az A.P.A Galéria előtere (1085 Budapest, Horánszky utca 5.)
A túra várható hossza: 2 óra
4. VALAMI ÚJ FELÉ
Ahhoz, hogy valami új szülessen elengedhetetlen, hogy átlépjük a határainkat, kísérletezéssel
keressük az ismeretlent. Reigl Judit festészetében hatalmas energiákat szabadít fel a formai korlátok
közül való kitörés. Nagyméretű, az európai és amerikai absztrakt festészeti hagyományt ötvöző,
gesztusfestészeti alkotásain szinte tapintható ez az erő. A felszabadult energiák más körülmények

között olyan önszerveződő erőként is működhetnek, amelyek új művészeti tereket, oktatási
intézményeket vagy irányzatokat hozhatnak létre. Sétánkat az YBL BUDAI KREATÍV HÁZ Reigl
Judit kiállításán kezdjük, majd a MIKVE GALÉRIA orosz és a magyar kortárs művészeket bemutató
tárlatán fejezzük be.
A ’Valami új felé’ túra a következő napokon és időpontokban indul:
 április 9. kedd
12:00 órai kezdéssel
 április 10. szerda
16:00 órai kezdéssel
 április 11. csütörtök
12.00 órai kezdéssel
 április 12. péntek
16:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 13. szombat
14.00 órai kezdéssel
Találkozási pont: Ybl Budai Kreatív Ház (1013, Budapest, Ybl Miklós tér 9.)
A túra várható hossza: 2 óra

5. SZUBJEKTÍV/OBJEKTÍV
Ehhez a túrához a számtalan Andrássy út környékén található helyszín közül a Nagymező utcai NEON
GALÉRIÁT és egy innen csak néhány lépésre lévő múzeumot a MAI MANÓ HÁZAT választottuk. Ez
utóbbiban a „Bauhaus 100. A zseniális kísérletező: Moholy-Nagy László fotográfiái” című kiállítást
tekintjük meg. A túra utolsó állomása a Magyar Képzőművészet Egyetem Epreskerti
műteremkomplexuma, ahol a PARTHENON-FRÍZ TEREM kiállításán túl a kert varázslatos hangulatát is
megtapasztalhatják a résztvevők.
A ’Szubjektív/objektív’ túra a következő napokon és időpontokban indul:
 április 9. kedd
14:00 órai kezdéssel
 április 10. szerda
14:00 órai kezdéssel
 április 11. csütörtök
14:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 12. péntek
14:00 órai kezdéssel – BETELT!
 április 13. szombat
14:00 órai kezdéssel
Találkozási pont: NEON GALÉRIA bejárata előtt az utcán (1065 Budapest, Nagymező utca 47.)
A túra várható hossza: 2-2,5 óra
Regisztráció a programra
Az iskolai csoportoknak a BAW Közelítő Program túráin való részvétel INGYENES, de előzetes
regisztrációhoz kötött. Minden regisztrált csoportnak - a pedagógusoknak és a diákoknak - BAW napi
karszalagot biztosítunk. A napi karszalaggal az adott napon, a vezetett programot megelőzően,
illetve azt követően is részt vehetnek bármely további BAW helyszín programján.
Kérjük a csoportok regisztrációját, lehetőség szerint a szervező tanár küldje el a
kozelito@bpartweek.hu e-mail címre, BAW19 Közelítő Programra jelentkezés tárggyal.
Kérjük, az e-mailben szerepeltesse:
1.
2.
3.
4.
5.

Iskola nevét,
Kontaktszemély nevét, elérhetőségét (e-mail cím, és ha megoldható telefonszám),
Csoport létszámát,
Kiválasztott túra címét (pl.: Időrétegek)
Melyik napon, időpontban kívánnak részt venni.

Kérjük, a regisztráció előtt ellenőrizze a weboldalon: https://www.bpartweek.hu/hu/kozelitoprogram, hogy a kiválasztott túrára még nem jelentkezett-e más csoport. A jelentkezéseket az emailek beérkezésének sorrendjében fogadjuk. 1 csoport 1 túrán tud részt venni, megértésüket
köszönjük!
További kérdés esetén kérjük, írjon a kozelito@bpartweek.hu e-mail címre.
Várjuk szeretettel!
BAW szervezők
A BAW Közelítő program fő támogatója a jövő generációinak művészeti nevelése mellett elkötelezett
B. Braun Avitum Hungary Zrt.

