
ÉRTSD A KORTÁRST! - Művészettörténet kortárs nézőpontból.

Nagyon köszönöm, hogy ezt a csomagot választottad, örülök, hogy hamarosan együtt fedezhetjük fel a művészet magával ragadó világát. A Prémium csomagban 14 izgalmas alkalmat 
tölthetsz a művészettel: tágítsd a horizontod, és lépj interakcióba! 

Ebben a kurzusban a történelem előtti koroktól indulunk és az ókoron át a középkor végéig jutunk. A tanfolyam szeptember 13-n indul, és 10+4 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.

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

- az Artist Talk! alkalmával egy, az előadásokból megismert művésszel találkozhatsz személyesen. Ismerd meg első kézből a hazai alkotók világát!

- Művészeti és önismereti workshop: Mivel nézőként mindig a saját tapasztalatainkkal érkezünk egy alkotáshoz, a művek jelentésrétegei gyakran különböző fázisokban mutatkoznak meg. 
Ezen a rendhagyó alkalmon hagyatkozz az assziációidra, inspirálódj a kortársaktól, beszélgess és tudj meg többet magadról! 

- Kiállítás+ Ebben a programban egyedülálló módon, izgalmas szempontok alapján nézünk meg egy kortárs kiállítást, amit közösen állítunk össze egy teljesen újszerű élménnyé. Fedezd fel 
újra a művészet örömét és közösségteremtő erejét!

- Értsd a Kortárst! risoprint: A prémium csomag részeként tiéd egy keretezett egyedi risoprint nyomat is. A direktszínnyomásos plakát neon és metál színekben pompázik.

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. Az Artist Talk, Workshop és Kiállítás+ alkalmak lényege a közvetlen találkozás, ezért ezeket  
mindenképp személyesen tartjuk meg, amint lehetõség nyílik rá, akár csak online, akár offline is csatlakoztál a tanfolyamhoz. (Ezen alkalmak tervezett időpontjai a járványügyi 
intézkedések alapján módosulhatnak.)
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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
+1 Művészeti és önismereti workshop -  tervezett időpont: 2021.10.09. szombat 10:00
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
+2 Kiállítás+ - tervezett időpont: 2021.11.06. szombat 10:00
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
11.    Testközelből – Az őskortól a XVI. századig - 2021.12.06. hétfő 18:00
+3    Artist Talk - tervezett időpont: 2021.12.13. 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 korlátozások 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  
csatlakozni.  (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. 

Az Artist Talk,  Workshop és Kiállítás+ alkalmak lényege a személyes kapcsolódás és párbeszéd. 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, amiről emailben egyeztetünk majd.)
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Meddig tartanak az előadások? 

Az előadások két és fél órán át tartanak majd, egy szünettel. Szeptember 13-n kezdünk, és december hatodikán lesz az utolsó előadás. Ezzel párhuzamosan 3 extra alkalom ad lehetőséget 
interaktívabb kapcsolódáshoz. Október 9-n, szombaton egy önismereti workshopon vehetsz részt, ahol a kortárs alkotásokra támaszkodva közeledünk a művészet világához  
 és önmagunkhoz. November 6-n, szombaton a Kiállítás+ programban együtt fedezzük fel egy kortárs kiállítás lehetséges jelentéseit. December 13-n, hétfőn pedig az Artist Talk keretein belül 
személyesen találkozhatsz egy, az előadásokból ismert alkotóval. 

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. Ezt egészítik ki az extra alkalmak, melyek saját élménnyel, önálló elmélyüléssel és közös beszélgetéssel segítik egy személyesebb viszony kialakítását vagy elmélyítését. 

Milyen plusz tartalmak járnak még a PRÉMIUM csomaghoz?

A három extra alkalom mellett kapsz egy meghívót az Értsd a Kortárst! zárt facebook csoportjába. Csatlakozz virtuális közösségünkhöz: oszd meg a véleményed, kérdezz, és ne maradj 
le a heti inspirációkról vagy a közös kiállításlátogatásokról! Továbbá, a tanfolyam végén kapsz egy virtuális név- és linktárat, amiben pillanatok alatt megtalálhatod az előadásokon szereplő 
összes kortárs alkotót, illetve egy digitális művészeti fogalomtárat, amely tartalmazza a tanfolyam során előkerült legfontosabb művészeti fogalmakat. Ezeken felül pedig a tiéd egy egyedi 
Értsd a Kortárst! risoprint is!  A risoprint napjaink egyik legtrendibb grafikai eljárása, melynek eredménye minden esetben izgalmas print. A keretezett, direktszínnyomásos plakát neon és 
metál színekben pompázik.

Bármilyen kérdés esetén hívj vagy írj bátran!

 

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

www.ertsdakortarst.hu
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