
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 ALAP csomagban 10 izgalmas alkalmat tölthetsz a művészettel!

Ebben a kurzusban a történelem előtti koroktól indulunk és az ókoron át a középkor végéig jutunk. A tanfolyam szeptember 13-n indul, és 10 alkalomból áll. 

- 10 előadás során eljutunk az őskortól a manierizmusig, és közben megismerhetsz több mint százötven kortárs alkotót, akik stilárisan vagy konceptuálisan kapcsolódnak az adott korszakhoz.

A tanfolyam a járványügyi helyzethez igazodik. Amennyiben lehetséges, a jelenléti oktatás a Kőleves Étterem különtermében valósul meg (1075, Kazinczy utca 41.). Akár offline, 
akár online kerül megtartásra, minden előadás elérhető  lesz live streamként is.  



Miről lesz szó pontosan?

1.  Ősi múzsák – Az őskor művészete - 2021.09.13. hétfő 18:00
2.        Örök üzenetek – Ókori Egyiptom - 2021.09. 20. hétfő 18:00
3.        Élet és Idea között – Ókori Görögország - 2021.09.27. hétfő 18:00
4.        A civilizáció ára – Római birodalom - 2021.10.04. hétfő 18:00
5.        Csodák és szimbólumok – Ókeresztény művészet és Kína - 2021.10.11. hétfő 18:00
6.        Rendszer és pompa – Bizánc és az iszlám - 2021.10.18. hétfő 18:00
7.        Régi tudás új köntösben – Romanika - 2021.11.08. hétfő 18:00
8.        Szédítő magasságok – Gótika - 2021.11.15. hétfő 18:00
9.        Választott múlt – Itáliai reneszánsz - 2021.11.22. hétfő 18:00
10. Pontosabb a valóságnál – Északi reneszánsz és manierizmus - 2021.11.29. hétfő 18:00

Hol és mikor?

Időpont: 2021. szeptember 13-tól, hétfő esténként 18 órától.
Helyszín: Amennyiben lehetséges, a tanfolyam a Kőleves Étterem különtermében (1075, Kazinczy utca 41.) kerül megendezésre. Ha szeretnéd, természetesen a kezdetektől fogva 
követheted live streamen az előadásokat. Ha a pandémia következtében, akár átmenetileg is, de nem lesz mód a jelenléti oktatásra, akkor az előadások kizárólag online folytatódnak. A korlá-
tozások feloldását követően a tanfolyam újra hibrid módon lesz elérhető. A változásokról emailben egyeztetünk.

Az online részvételről: az előadások a Cisco Webex Meetings rendszeren keresztül live stream-ként követhetők, és az egyes alkalmakhoz emailben küldött linken keresztül lehet majd csat-
lakozni.  (Az előadásokról nem készül felvétel.) 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. 

 

https://kolevesvendeglo.hu/
https://www.webex.com/downloads.html


Meddig tartanak az előadások? 

Az előadások két és fél órán át tartanak majd, egy szünettel. Szeptember 13-n kezdünk, és november 29-n lesz az utolsó előadás.

Hogyan kell elképzelni ezeket az alkalmakat?

A művészettörténet oktatásban az összehasonlító elemzés egy rendhagyó megközelítés, 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, párbeszédbe állítva kortárs alkotásokkal és azok 
kontextusával. 

Bármilyen kérdés esetén hívj vagy írj bátran!
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