
ÉRTSD A KORTÁRST! - Művészettörténet kortárs nézőpontból.

Nagyon köszönöm, hogy ezt a csomagot választottad, örülök, hogy hamarosan 
együtt fedezhetjük fel a művészet magával ragadó világát. Az EXTRA  csomag-
ban 13  izgalmas alkalmat tölthetsz a művészettel: tágítsd a horizontod, és lépj 
interakcióba! 

Ebben a kurzusban az itáliai barokktól indulva a felvilágosodáson, majd a roman-
tikán és relizmuson át a pop artig jutunk el. 

A tanfolyam március 16-n indul, és 11+2 bónusz alkalomból áll. 

- 10 előadás során az ellenreformáció évszázadaitól a huszadik századig a külön-
böző irányzatokkal, iskolákkal és avantgárd izmusokkal párhuzamosan, az ezekre 
a hagyományokra építő, több, mint százhetven mai alkotó művét vizsgáljuk. 

- Az utolsó, 11. előadásban egy szokatlan nézőpontból, a testábrázolás felől vizs-
gáljuk meg újra a korábban tanultakat.

- A 12.  alkalom Artist  Talk! Egy, az előadások során megismert művésszel 
találkozhatsz majd személyesen. Ismerd meg elsőkézből a hazai művészek világát!

- A 13. alkalom egy művészeti és önismereti workshop. Lépj párbeszédbe a 
kortársakkal! A workshop célja, hogy a közös gondolkozás révén részben felfejthető 
legyen, hogy egy művész, a néző vagy maga a kultúra nagyban hogyan alkotják 
meg a különféle jelentéseket. Fejleszd a kreatív, kritikai nézőpontod a legkülön-
félébb eszétikai és társadalmi megközelítéseken keresztül!

A járványügyi helyzet miatt a kurzus online veszi kezdetét. Amennyiben újra 
lehetséges lesz, a tanfolyamot a Kőleves Étterem különtermében folytatjuk. 
(1075,  Kazinczy  utca  41.)  Ennek  lehetőségéről  szóban  és  emailben  egyez-
tetünk majd. Amennyiben a nyitást követően valaki  továbbra  is  inkább  live 
stream-ként  szeretné  hallgatni  az  előadásokat,  természetesen  erre  is  van 
mód. Az Artist Talk és Workshop alkalmak lényege a személyes kapcsolódás, 
az interakció és a közvetlen párbeszéd lehetősége. Ezért ezeket mindenképp  
személyesen  tartjuk  meg,  amint  lehetõség  nyílik  rá,  akár  csak  online,  akár  
offline is csatlakoztál az előadásokhoz. (A bónusz alkalmak tervezett időpont-
jai a járványügyi intézkedések alapján módosulhatnak.)



Miről lesz szó pontosan?

Az előadásokkal így haladunk majd:  
1.  Egy újkor hajnala – Katolikus barokk - 2021.03.16.- kedd 18:00
2.        Gazdag hagyományok – Polgári barokk és rokokó - 2021.03.23.- kedd 18:00
3.        Láthatóvá tett tudás – A klasszicizmus művészete - 2021.03.30.- kedd 18:00
4.        Ébredező alternatívák – Romantika és realizmus - 2021.04.13.- kedd 18:00
5.        A technika távlatai – Modern építészet - 2021. 04.20.- kedd 18:00
6.        Botrányos sikerek – Impresszionizmus és posztimpresszionizmus - 2021.04.27.- kedd 18:00

7.        A századforduló képekben – A szecesszió művészete - 2021.05.04.- kedd 18:00
8.        Az új maximája – Izmusok 1. - 2021.05.11.- kedd 18:00
9.        Az új maximája – Izmusok 2. - 2021.05.18.- kedd 18:00
10. Az új maximája – Izmusok 3. - 2021.05.25.- kedd 18:00
11.    Testközelből – A barokktól a XX. századig - 2021.06.01.- kedd 18:00
12.    Artist Talk - tervezett időpont: 2021.06.08 .- kedd 18:00
13. Művészeti és önismereti workshop -  tervezett időpont: 2021.06.09. - szerda 18:00

Hol és mikor?

Időpont: 2021. március 16-tól, kedd esténként 18 órától.
Helyszín: A járványügyi helyzet miatt a tanfolyam online veszi kezdetét.  Az előadások a Cisco 
Webex Meetings rendszeren keresztül live stream-ként lesznek elérhetők, és az egyes alkalmak-
hoz emailben küldött linken keresztül lehet majd csatlakozni.  A gördülékeny programhasználat 
érdekében javasolt telepíteni a Webex applikációt. Az esetlegesen fellépő hibáknál (kép vagy hang 
kiesése, csúszása) érdemes újracsatlakozni a meetinghez, ez rendszerint azonnal megoldja az 
ilyen típusú problémákat. A korlátozások feloldását követően a tanfolyam a Kőleves Étterem külön-
termében folytatódik – akár egy pohár bor társaságában. (1075, Kazinczy utca 41.) Természetesen 
ezek az előadások is követhetők maradnak live stream-ként, azok számára, akik változatlanul online 
kívánnak csatlakozni. Az Artist Talk és Workshop alkalmak lényege a személyes kapcsolódás, az 
interakció és a közvetlen párbeszéd lehetősége. Ezért ezeket mindenképp  személyesen tartjuk 
meg, amint lehetőség nyílik rá, akár csak online, akár offline is csatlakoztál az előadásokhoz. (Ezen 
alkalmak tervezett időpontja a járványügyi rendelkezések függvényében változhat.)

Meddig tartanak az előadások? 

Az előadások maximum két és fél órán át tartanak majd, egy szünettel. Március 16-n kezdünk, és június else-
jén lesz az utolsó előadás. Ezt követően veszi kezdetét egy interaktívabb szakasz, két bónusz alkalommal: 
június 8-n, az Artist Talk  keretein belül személyesen találkozhatsz egy, az előadásokból ismert alkotóval, 
június 9-n pedig egy önismereti  workshopon vehetsz részt, ahol a kortárs alkotásokra támaszkodva  
közeledünk a világhoz és önmagunkhoz. (A bónusz alkalmak időpontjai a járványhelyzet függvényében vál-
tozhatnak.) 



Hogyan kell elképzelni ezeket az alkalmakat?

A művészettörténet oktatásban az összehasonlító elemzés egy rendhagyó megkö-
zelítés, aminek köszönhetően az új információk közvetlenebb módon kapcsolódnak 
a már meglévő ismeretekhez. Az előadások alapvetően idézetekkel és videókkal 
gazdagított diasorok, melyekben mindig egy adott korszakot tekintünk át, kortárs 
alkotásokkal és azok kontextusával kiegészítve. Az idézetek és mai reflexiók egy 
összetettebb kép meglátását segítik elő az egyes történeti korszak vizsgálatakor.

Mit tegyek, ha már most biztos, hogy nem tudok minden előadáson részt
venni?

Semmi problémát nem jelent, ha véletlenül kimaradna egy-egy alkalom, mert a 
következő azonos kurzus során ingyenesen lesz lehetőséged pótolni a kimaradt 
előadás(oka)t. 

Milyen plusz tartalmak járnak még az EXTRA csomaghoz?

A két bónusz alkalom mellett kapsz egy meghívót az Értsd a Kortárst! zárt face-
book csoportjába. Csatlakozz virtuális közösségünkhöz: osszd meg a véleményed, 
kérdezz, és ne maradj le a heti inspirációkról vagy a közös kiállításlátogatásokról! 
Ezen kívül, a tanfolyam végén kapsz egy virtuális név- és linktárat, amiben pilla- 
natok alatt megtalálhatod az előadásokon szereplő összes kortárs alkotót!

Bármilyen kérdés esetén hívj vagy írj bátran!

Üdvözlettel:
Benyovszky-Szűcs Domonkos
hello@ertsdakortarst.hu
06308534996

www.ertsdakortarst.hu


