FELHÍVÁS
Első foglalkozás:
2018. SZEPTEMBER 13.
CSÜTÖRTÖK 14:30

LÉGY A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM

TANODÁSA!
• ingyenes, múzeumi vizuális tanoda
• 35 alkalmas kreatív, alkotó szakkör
• 3–6. osztályos, általános iskolás diákok számára (15 fő)
• heti rendszeres foglalkozások, alkalmanként hétvégi programok
• csütörtökönként 14:30-tól a múzeum Tanulmányi Raktárában
(Veszprém Török Ignác utca 5.)

Anna művészettörténész
és Hajdu Franciska kulturális menedzser vezetésével
• művészettörténeti és muzeológiai ismeretek, restaurátori műhelymunka,
kreatív alkotófeladatok, festés, rajzolás
• műterem- és múzeumlátogatások
• csoportos záró kiállítás az elkészült alkotásokból

• Sipos

JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Hajdu Franciska kulturális menedzser hajdufranciska@ldm.hu
+36205486325

KIVONAT A PÁLYÁZATRA BEADOTT PORTFÓLIÓBÓL
CÉLKITŰZÉSEINK
Laczkó Dezső Vizuális Tanodája fő célként a gyermekek vizuális
készségeit és helyi művészeti értékek iránti jártasságát kívánja fejleszteni. Nemzeti Tehetség Program segítségével már felfedezett
tehetségek és további tehetségígéretek képzése, tehetséggondozása, műalkotások születése a cél. A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének felélesztése, újragondolása, olyan
gyermekek által, akik nyitottságot mutatnak a téma és az alkotó
munka iránt. Hozzuk közelebb őket térben és időben!
TEHETSÉGGONDOZÁS MENETE
A 60 órás tehetséggondozó műhelymunka során 15 tehetség
és fiatal tehetségígéret, 30 alkalommal találkozik és alkot együtt
a Tanulmányi Raktár foglalkoztatójában. A közös munka során
fejlesztjük térbeli és vizuális érzéküket. Alkotó csoportként hozzák létre egyedi, kanonizált műalkotások parafrázisait, közösen
építenek kiállítást, és disputa valamint komoly szakmai támogatás útján kortárs műtárggyal bővítik a gyűjteményt. Célunk
a jövő tehetségeinek felkarolása! A kis csoportos alkotó munka
során teret és időt hagyunk egymás segítésére, fontos eleme az
elméleti képzésnek a disputa helyzetek megteremtése és koordinálása.
A TANODAI TANÉV FELÉPÍTÉSE
A foglalkozássorozat szeptember elején indul, drámajátékokkal
ismerkedő feladatokkal. Az év jelentős részében a Tanulmányi
Raktárban tartunk elméleti és gyakorlati, alkotó foglalkozásokat. A projekt utolsó harmadában kortárs veszprémi alkotókat
kérünk fel a foglalkozások megtartására műterem látogatással egybekötve. Egy napos kirándulás során a badacsonyi Egry
Emlékházba látogatunk. Ezen kívül csoportosan tekintünk meg
kiállításokat, részt veszünk a múzeum családi és gyermek rendezvényein, ingyenesen bekapcsolódhatnak a Gombrich Mester
Művészeti Tanodája programjaiba.

