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„KORTÁRSÍTÁS 2.0 azaz CONTEMPORARY? JUST DO IT!
A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája módszertani konferencia
nemzetközi kitekintéssel - lebonyolítására”

megvalósulás ideje: 2018. június 19.
megvalósulás helye: Ferenczy Múzeumi Centrum, Ferenczy Múzeum, Szentendre
a konferencia szakmai látogatóinak száma: 50 fő

Adatok:
6 ország (magyar, cseh, lengyel, szlovák, román, horvát)
11 intézmény (MOCAK Krakow, Kunsthalle Bratislava, Moravská Galerie, MAGMA
Galéria, Ferenczy Múzeumi Centrum, Ludwig Múzeum, REÖK Palota, Minitremu,
Kolozsvári Ecsetgyár, Szegedi REÖK Palota, Muzej Suvremene Umjenosti)
7 előadó
3 workshop
48 résztvevő
Felhasznált keret: 530.000 Ft
Bevezetés:
A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban az országban elsőként megrendezte a
kortárs művészetek múzeumpedagógiájának konferenciáját, ’KORTÁRSÍTÁS
1.0’ címmel.
A magyarországi, kortárs képzőművészet-közvetítéssel foglalkozó szakemberek
többféle intézményi struktúrából érkeztek. Az állami múzeumi keretek között
zajló munkán kívül bemutatták a kereskedelmi galériában, a felsőoktatásban, a
civil keretek között, illetve az intézményen kívüli művészetközvetítés módszereit
is.
2018. június 19-én szerveztük a sorozat második állomását – immár
nemzetközi kitekintéssel.
Fontosnak tartottuk, hogy a hazai példákon túl megismerhessük a környező
országok megközelítéseit, új inspirációkat kapjuk Európa legnagyobb
intézményeinek gyakorlataiból.

A SZITUÁCIÓBA HELYEZÉS nemcsak a múzeumpedagógiai foglalkozás
módszertani eleme, hanem sokkal messzebbre vezethet: elvihet minket akár az
intézményi szintű „motivációs” technikákig is.
A konferenciára 15-20 perces módszertani előadásokat vártunk, melyekben az
előadó a saját intézményében zajló pedagógiai programokra fókuszálva ad teret
jól
bevált,
vagy
nagyon
speciális,
innovatív
módszereknek
és
kezdeményezéseknek.
Elvártuk, hogy az előadók a foglalkozások menetén túl rámutassanak azon
kérdéskörökre, melyeket hangsúlyoznak és továbbépítenek – bemutatva a
konkrét módszertani elemeket is!
A 2016-ban megszervezett első tanácskozás tapasztalatai megmutatták, hogy a
résztvevők – előadók és hallgatók egyaránt – az elméleti előadásokon túl igénylik
a gyakorlati feladatokat is, így ezeknek nagyobb teret adunk.
A
hallgatóságba
múzeumpedagógusokat;
múzeumpedagógus-hallhatókat;
művészettörténészeket/kurátorokat;
andragógia-hallgatókat;
galériákban
dolgozókat; művészetpedagógusokat és tanárokat/óvópedagógusokat vártunk.
A konferencia szervesen kapcsolódott az Art Capital Kortárs Képzőművészeti
Fesztivál kiállításaihoz és a Láthatatlan jelenlét – bevezetés a kortárs
művészetbe gyerekeknek – de nem csak nekik címmel megrendezett
kiállításunkhoz.
Fontosnak tartottuk, hogy ezennel a konferencián a környező országok képviselői
vegyenek részt – így horvát, cseh, lengyel, szlovák román és magyar kollégákat
hívtunk meg.
Ez teret adhat egy harmadik konferencia megszervezésének is, amikor is nyugat
európai múzeumok kollégáit hívhatjuk meg.
Ebben az esetben mindenképpen újra meghívnánk a cseh és szlovák
résztvevőket, ugyanis módszertanilag olyan jelentős programokon dolgoznak,
melyek kiemelkednek a mezőnyből.
Program:
Délelőtt plenáris ülést tartottunk, melyben a részvevők az intézményeik
programjait általánosságban mutatták be. Beszámoltak tapasztalataikról, hogy
mely típusú programjaikat részesítik előnyben a gyerekek, látogatók.
A Morva Galéria kollégái
beszámoltak
két
egészen
egyedülálló programjukról: az
egyik egy városi séta, a másik
egy
helytörténeti
ismeretátadással egybekapcsolt
vacsoraprogram.
Mindét
programot
színészek
bevonásával valósítják meg,
rendkívüli sikerrel.
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A Galériában több ezer gyermekkel foglalkoznak évente, ehhez kialakítottak egy
speciális foglalkoztató teremet, melyet minden újonnan épülő kiállításhoz
átterveznek:
A másik sikeres programjuk, hogy a nagy
kiállítások
előtt
5
órai
kezdettel
egy
foglalkozással egybekötött gyermekes családok
számára szervezett megnyitót tartanak –
különleges vezetéssel és foglalkozással. A
megnyitó ezután két órával történik meg. Így a
kapcsolatépítés
és
szociális
beágyazottság
rendkívül erőteljes:
A harmadik eleme a múzeumpedagógiájuknak
pedig a „Hogyan csináljunk galériát?” című
kötet, amely képregény formában dolgozza fel
és mutatja be a múzeumok/kiállítóhelyek
mindennapjait – a kötetet már több nyelvre
lefordították.

A Zágrábi Kortárs Művészeti Központ egyik munkatársnője azokról a
technikákról beszélt, hogy miként tudják saját kollégáikat motiváltabbá tenni,
valamint a teremőröket képezni, hogy azok hasznos résztvevői/interpretátorai
legyenek a látogatásoknak.
A Művészeti Központ kissé kirítt a többi szereplő közül, hiszen a maga 30.000
m2-vel, egy gigantikus intézmény saját mozival, több foglalkoztató térrel, ahol
egyszerre több száz gyermeket tudnak elfoglalni.
A Központ policy-je az is, hogy gyakran bevonja a
kortárs művészeket a kiállítások bemutatásába – a
kiállító alkotóknak feladatuk jelen lenni.
A marketinget az interpretáció részének tekintik,
így a reklám-elemeket úgy alakítják ki, hogy mire
a látogató belép a múzeumba, addigra legyenek
előismeretei a témában.
A Pozsonyi Kunsthalle egyik kitűnő programja
a
kismamákat
foglalkoztató
alkalmak
megszervezése:
Valamint a Gyerek mint interpretátorok
program, melyben szakkör szerűen fogadják a 79 éves gyerekeket, majd 10 alkalom után ők
maguk tartanak tárlatvezetéseket. Ez a tanítva
tanulni módszertanán alapuló ismeretátadás
rendkívül sikeres, csoportonként 15 gyermek
vesz részt az alkalmakon, ahol játékos feladatok segítségével tanulják meg a
kortárs képzőművészeti alkotások tartalmát.
3

A szlovák kolléganő bemutatta a foglalkoztató
sorozatot, melyet a gyermekek a kiállítások
feldolgozásához használnak – ezeket az
intézmény minden kiállításhoz
elkészíti.

A
krakkói
MOCAK
Művészeti
Központ
képviselője szintén kilógott a sorból, mégis
inspiráló volt az előadása.
A művészeti központ azt a marketing irányt
választotta, hogy egy nyilvános könyvtár és egy
nagy kávézó kialakításával teszi vonzóbbá a
látogatók számára a helyszínt. képzőművészeti és
irodalmi programok
együttes
szervezésével
tesznek szert nagyobb látogatottságra.
A könyvtárba már az egészen kicsi korosztály is jelen van, a könyvtárosok pedig
olyan tálalásban adják a képzőművészetet, hogy az a mindennapi könyvtárlátogató számára is izgalmas legyen.

A Román példákat Fám Erika, a MAGMA Galéria, Sepsiszentgyörgy
képviselője mutatta be, ugyanis az utolsó pillanatban mondta le a konferenciát a
legfontosabb román kortárs művészeti központ munkatársa, a MINITREMU
képviselője.
Megtudtuk, hogy Romániában 4 művészeti központ működik, melyek
interpretációval foglalkoznak: MAGMA Galéria Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvári
Ecsetgyár, a bukaresti művészeti Központ, valamint a román MINITREMU
központ.
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Államilag egyik intézmény sem támogatott, interpretációs programjaikhoz
egyáltalán nem kapnak forrásokat és a múzeumpedagógia ezen ága rendkívül
szűk körű – általában a művészek maguk szerveznek pedagógiai alkalmakat.
Azért is érdekes ez a felállás, mert a román kortárs képzőművészet a Középeurópai szcénában egyedülállóan sikeres és a Nyugat- európai területen is
beágyazott.
Ale Ildikó a Szegedi REÖK Palota programjait mutatta be, szubjektív
megközelítéssel.
Az intézmény folyamatosan keresi az útját, kortárs művészeti központként
nehezen értékelhető - kissé egyenlőtlen színvonalú kínálata miatt.
A kiállításoknak komolyságot sok esetben a múzeumpedagógia ad, Ale Ildikó
képzőművész rendkívül magas színvonalú, módszertani szempontból alaposan
végiggondolt foglalkozásaival.
A REÖK GYERÖK KÖR múzeumpedagógiai foglalkozás, mely egyéni érdeklődők
számára biztosít elmélyülést a kiállításokon havonta, szombati napokon várja az
érdeklődőket Az utóbbi fél évben már célorientált REÖK GYERÖK KÖR Családi
Napok megrendezése került előtérbe több kiállítás esetében. Mind a
szervezetten, mind az egyénileg érkezők számára megismételhetetlen és
szuggesztív találkozásként vezeti elő azt a helyzetet, amikor teret ad a művész
és a befogadó közt létrejövő párbeszédre.
A délutáni program 3 szekcióban zajlott. Az első szekcióban a nemzetközi
kollégák mutatták be egy-egy programjukat:
- a MOCAK képviselője egy könyvekre épülő foglalkozást (a könyv mint
képzőművészeti alany)
- a Morva Galéria képviselői egy vacsorával egybekötött nyomozós játékot
felnőttek részére
- a Zágrábi Képzőművészeti Központ munkatársai azt az együttműködést
egy alapítvánnyal, amely kapcsán szervezet keretek között évi 20.000!!!
gyermeket visznek az intézménybe
- A Pozsonyi Kunsthalle a Gyermek mint interpretátor programot
- a Ferenczy Múzeumi Centrum a Kortársítás mintaprojektet és a Láthatatlan
Jelenlét című kiállítást
- Salgó Viktória, a Ludwig Múzeumból a Hosszúlépés turisztikai irodához
kapcsolódó budapesti biciklis köztéri-szobor-túrát mutatta be.
A másik workshopban a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumpedagógusai
mutatták be a Kortársítás és a Láthatatlan jelenlét című kiállítás logikája mentén
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a múzeumpedagógiai foglalkozást, melyen gyerekek is részt vettek, hiszen éppen
tábort tartottunk.
A harmadik workshop elsősorban pedagógusoknak szólt.
Németh Ágnes és Máté Beáta képzőművészek vezetésével ÓPERENCIÁSOK
KÉPZŐMŰVÉSZETI
ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI
GYAKORLATot
tartottak,
kiindulva egy konkrét kortárs műtárgy elemzéséből, majd ahhoz
kapcsolódóan egy tárgyat készítettek.
A konferencia sikeresnek értékelhető, az egyedüli probléma, hogy a vártnál
kevesebben jelentkeztek a hallgatóságba. Ezt mindenképpen sajnáljuk és
gondolkodunk azon, hogy milyen módon tudnánk az anyagot disszeminálni.

A konferencia előadói
Név

Szervezet

Nada Beros

Muzej Suvremene Umjenosti
(retired)

Daniela Bilopavlovic

Muzej Suvremene Umjenosti

Simkova Anna

Moravská Galerie v Brne

Katerina Minarikova

Moravská Galerie v Brne

Magdalena Mazik

Kierowniczka Biblioteki
MOCAK-u

Daniela Carna

Kunsthalle Bratislava

Laura Borotea

Marosvásárhely Minitremu

Gabriella György

Ferenczy Múzeumi Centrum

Hajnal Kassai

Ferenczy Múzeumi Centrum

Juli Joó

Megjelenések
https://www.facebook.com/search/str/kort%C3%A1rs%C3%ADt%C3%A1s+2.0+-+k
onferencia/keywords_search
http://www.muzeumicentrum.hu/kortarsitas-2-0-azaz-contemporary-just/
https://www.mutargy.com/kiallitasok/kortarsitas-20-konferencia
https://deskgram.org/artcapital2018
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A konferencia fotói

Plenáris ülés

Hallgatóság

A MOCAK (PL) Projekt
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I.

WORKSHOP: az angol szekció

II.

WORKSHOP: Az óperenciások művészetpedagógia
Németh Ágnes képzőművésszel

III.

WORKSHOP: A KORTÁRSÍTÁS program bemutatása György Gabriella
múzeumpedagógussal (FMC)
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Mellékletek

1. A konferencia felhívása
2. A konferencia programja
3. A konferencia regisztrációja
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azaz

k O Rtá RSíTÁS 2 .0

CONTEMPORARY

JUST DO IT!

A kortárs képzőművészet múzeumpedagógiája
módszertani konferencia – nemzetközi kitekintéssel
HELYSZÍN: Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
IDŐPONT: 2018. június 19.
A hallgatóságba várjuk a múzeumpedagógusokat, múzeumpedagógushallgatókat; művészettörténészeket/kurátorokat; andragógiahallgatókat; galériában dolgozókat; művészetpedagógusokat és
tanárokat/óvópedagógusokat – mintegy 100-120 főt.
A KONFERENCIA NYELVE: a délelőtti plenáris ülés angol és magyar nyelven
folyik szinkrontolmáccsal, a délutáni szekcióülések egyike angol nyelvű,
kettő magyar nyelvű.
A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban az országban elsőként meg
rendezte a kortárs művészetek múzeumpedagógiájának konferenciáját,
’KORTÁRSÍTÁS 1.0’ címmel.
A magyarországi, kortárs képzőművészet-közvetítéssel foglalkozó szakemberek többféle intézményi struktúrából érkeztek. Az állami múzeumi
keretek között zajló munkán kívül bemutatták a kereskedelmi galériákban, a
felsőoktatásban, a civil keretek között, illetve az intézményen kívül történő
művészetközvetítés módszereit is.
A többségükben gyakorlati kérdésekre fókuszáló előadások majd mindegyikében kiindulópontként jelent meg a motiváció, a szituációba helyezés,
a teret adás kérdésköre.
2018. június 19-én szervezzük a sorozat második állomását –
immár nemzetközi kitekintéssel.
Fontosnak tartjuk, hogy a hazai példákon túl megismerhessük a környező
országok megközelítéseit, új inspirációkat kapjunk a közép-európai intézmények gyakorlataiból.

A konferencián a nap első felében 15 perces módszertani előadások foglalkoznak
a MOTIVÁCIÓ és a TÉRADÁS témakörével, a délutáni szekciók jógyakorlatokat
mutatnak be.
Szekció 1: Nemzetközi gyakorlatok – angol nyelvű program		
Szekció 2: ÓPERENCIÁSOK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI
GYAKORLAT – Németh Ágnes és Máté Beáta képzőművészek vezetésével
Szekció 3: Magyarországi gyakorlatok – magyar nyelvű program
Az előző gyakorlathoz hasonlóan várjuk további múzeumpedagógusok jelentkezését, akik megosztanák gyakorlati tapasztalataikat a résztvevőkkel és a hallgatósággal. Ehhez előzetesen kérjük megküldeni az előadások szinopszisát, amit
majd saját döntésünk alapján fogadunk el és építünk be a konferencia tematikájába; esetenként továbbgondolásra visszaküldjük vagy elutasítjuk. A cél ugyanis
mindenképpen az, hogy a konferencia színvonalának megfelelő, csakis a témához
(módszertan) kapcsolódó előadásokat építsünk be.
A 2016-ban megszervezett első tanácskozás tapasztalatai megmutatták, hogy
a résztvevők – az előadók és a hallgatóság egyaránt – az elméleti előadásokon
túl igénylik a gyakorlati feladatokat is, így ezeknek nagyobb teret adunk a délutáni
szekciókban.
Éppen ezért biztosítunk lehetőséget azon kollégák számára is, akik munkájukat
gyakorlati foglalkozás keretén belül szeretnék bemutatni.
A konferencia szervesen kapcsolódik az Art Capital Kortárs Képzőművészeti
Fesztivál kiállításaihoz és a Láthatatlan jelenlét – Bevezetés a kortárs
művészetbe kamaszoknak – de nem csak nekik címmel megrendezett kiállításunkhoz.

Az eseményre a következő linken lehet regisztrálhat:
http://bit.ly/kortarsitasregisztracio

CONtEMPo RA rY
JUST DO IT!
2.0
Methodological Conference in Museum Education of
Contemporary Fine Arts with an International Outlook
VENUE: Ferenczy Museum Center, Szentendre
DATE: 19 June 2018
Museum educators, museum educator students, art historians/
curators, andragogy students, colleagues working in galleries, art
educators, tutors and kindergarten teachers are expected in the
audience – about 100-120 people.
THE LANGUAGE OF THE CONFERENCE: the morning plenary session
takes place in English and Hungarian simultaneously, one of the afternoon
sessions in English, two in Hungarian.
In 2016, Ferenczy Museum Centre was the first in the country to host
a conference on museum education of contemporary art, entitled
’CONTEMPORARY? JUST DO IT! 1.0’.
The professionals in the field of contemporary fine arts in Hungary came
from a variety of institutional structures. In addition to ongoing work within the state museum structures, the work in commercial galleries, in higher
education, in civil framework and methods for mediation of fine arts outside
institutes were also presented.
In almost all of the presentations focusing on practical issues the questions
of motivation, placing into situation and providing space turned up as
starting point.
On June 19, 2018 we are organizing the second stage of the series –
now with an international outlook.
We believe it is important to know the approaches of neighboring countries
beyond the domestic examples, to get inspiration from the practices of the
Central European institutions.

In the first half of the day of the conference, 15-minute methodological presentations will deal with the topic of MOTIVATION and PROVIDING SPACE, afternoon
sessions will show good practices.
Section 1: International Practices – English language program		
Section 2: „ÓPERENCIÁSOK” ART EXPERIENCE EDUCATIONAL PRACTICE with
the guidance of artists Ágnes Németh and Beáta Máté
Section 3: Hungarian Practices – Hungarian language program
Like the previous practices, we are looking forward to more museum educators
who would share their practical experiences with the participants and the
audience. To do this, please send the synopsis of the lectures in advance, which
we will then accept and build on the conference’s theme; will sometimes be sent
back or rejected for further consideration. The goal is, in any case, to incorporate
only those lectures related to the level of the conference’s theme (methodology).
The experience of the first conference organized in 2016 has shown that
participants – both peformers and listeners – require practical tasks beyond the
theoretical lectures, thus giving them more room for the afternoon sessions.
That is why we also provide the opportunity for colleagues who want to present
their work in the framework of practical workshop.
The conference is closely linked to the exhibitions of the Art Capital Contemporary
Fine Arts Festival and it is an integral part of our exhibition the Invisible
Presence – Introduction to Contemporary Art for teenagers – but not
just to them.

You can register for this event:
http://bit.ly/kortarsitasregisztracio

IDŐPONT: 2018. június 19.
HELYSZÍN: FERENCZY MÚZEUM, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
(a délutáni WORKSHOP 2: MűvészetMalom 2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.)
A KONFERENCIA NYELVE: a délelőtti plenáris ülés angol és magyar nyelven szinkron
tolmáccsal, a délutáni szekcióülések egyike angol nyelvű, kettő magyar nyelvű.
9.30 – 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30

Regisztráció
Köszöntő
Nada Beroš, független kurátor, múzeumpedagógus, Zágráb (HR)

TÖKÉLETES PEDAGÓGIA

10.30 – 10.50

Pedagógiai programok példáival Ivan Ladislav Galeta retrospektív
kiállításán keresztül – Kortárs Művészeti Múzeum, Zágráb
Ale Ildikó, képzőművész, művészet - és múzeumpedagógus, tárlatvezető, REÖK – Szeged (HU)

10.50 – 11.10

Tervezés és váratlan szituáció a műalkotás motivációs erejének tükrében
Daniela Čarná, múzeumpedagógus, kurátor, Kunsthalle Pozsony (SK)

11.10 – 11.40
11.40 – 12.00

Szünet
Fám Erika, múzeumpedagógus, kurátor, Magma Galéria, Sepsiszentgyörgy (RO)

12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
WORKSHOP 1
angol nyelven
WORKSHOP 2
magyar nyelven

UGRÁS A NAPKORONGIG!

ÖSSZTÁRSADALMI KÉRDÉSEK KÖZVETÍTÉSE KORTÁRS MŰVÉSZETEN KERESZTÜL

A ROMÁN KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONTOK
JÓGYAKORLATAINAK BEMUTATÁSA

Katerina Minaríková, múzeumpedagógus, Moravská Galerie (CZ)

A MORVA GALÉRIA INTERPRETÁCIÓS PROGRAMJAI

Magdalena Mazik, kurátor, MOCAK Kortárs Múzeum, Krakkó (PL)

A TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK SZABADSÁGA.
MÚZEUMPEDAGÓGIA A KRAKKÓI MOCAK KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN.

Ebédszünet
WORKSHOPOK
NEMZETKÖZI JÓGYAKORLATOK – a lengyel, cseh, szlovák, román, horvát és

magyar előadók egy-egy konkrét programot mutatnak be.
Varga Anna, rajztanár, Szentendrei Barcsay Általános Iskola

A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM „KORTÁRSÍTÁS” PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA

György Gabriella, Csillag Edina, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÓRA – bemutató a „KORTÁRSÍTÁS” program mentén

WORKSHOP 3
magyar nyelven
17 óráig tart

Németh Ágnes és Máté Beáta képzőművészek vezetésével

ÓPERENCIÁSOK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT

CONtEMPo RA rY
JUST DO IT!

2.0

Methodological Conference in Museum Education of
Contemporary Fine Arts with an International Outlook

programme

DATE: 9 June 2018
VENUE: Ferenczy Museum, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
(afternoon WORKSHOP 2: ArtMill, 2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.)
LANGUAGE OF THE CONFERENCE: the morning plenary session takes place in English
and Hungarian simultaneously, one of the afternoon sessions in English, two in Hungarian.
9.30 – 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30

10.30 – 10.50

Registration
Welcome speech
Nada Beroš, Independent curator and educator, Zagreb (HR)

TOTAL EDUCATION
On the example of educational programs along with the retrospective
exhibition by Ivan Ladislav Galeta, Museum of Contemporary Art Zagreb

Ildikó Ale, artist, art and museum educator, REÖK – Szeged (HU)

JUMP TO THE SUN!
Design and unexpected situation in the light of the motivational power of the artwork

10.50 – 11.10

Daniela Čarná, gallery educator and curator, Kunsthalle Bratislava (SK)

11.10 – 11.40
11.40 – 12.00

Break
Erika Fám, museum educator, curator, Magma Gallery, Sepsiszentgyörgy (RO)

12.20 – 12.40

Magdalena Mazik, curator, MOCAK Kortárs Múzeum, Krakkó (PL)

13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
WORKSHOP 1
in English
WORKSHOP 2
in Hungarian

Lunch break
WORKSHOPS

HOW TO MEDIATE ALL-SOCIETY TOPICS THROUGH CONTEMPORARY ART

INTRODUCTION OF GOOD PRACTICES OF CONTEMPORARY ART CENTERS
FREEDOM IN GETTING KNOWLEDGE.
EDUCATION IN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN KRAKOW MOCAK

INTERNATIONAL GOOD PRACTICES – Polish, Czech, Slovak, Rumanian, Croatian

and Hungarian lecturers present a specific program.
Anna Varga, art teacher, Szentendrei Barcsay Primary School

INTRODUCTION OF THE „CONTEMPORARY? JUST DO IT!”
PROGRAM OF FERENCZY MUSEUM CENTER

Gabriella György, Edina Csillag, Ferenczy Museum Center, Szentendre

MUSEUM EDUCATIONAL LESSON ALONG WITH
„CONTEMPORARY? JUST DO IT!” PROGRAM – PRESENTATION LESSON

WORKSHOP 3
in Hungarian
until 5 pm

ÓPERENCIÁSOK” ART EXPERIENCE EDUCATIONAL PRACTICE

the guidance of artists Ágnes Németh and Beáta Máté

