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Beszámoló 

 

A megvalósult program az Apáczai Szakkollégium hallgatóinak szakmai fejlődését elősegítő 

tevékenységekre koncentrálva, szakszemináriumok, társadalmi problémákra érzékeny, 

szakmai attitűdök kibontakozását segítő elméleti kurzusok, valamint egy nyilvános 

tudományos vitaest megvalósítását célozta. Kiemelt cél volt, hogy a hallgatók megfelelő 

elméleti előkészítés után neves múzeumok kiállításain, első kézből tájékozódjanak a kortárs 

művészetközvetítés színvonalas módszereiről. 

 

- 2017. január 16. és 20. között került megrendezésre az Animációs Műhely kurzus, Balogh 

István festőművész és Dr. Szunyogh László szobrászművész közreműködésével. A hallgatók 

megismerkedhettek az animáció készítés alapjaival, az animáció típusaival, sajátosságaival, 

tanulmányozták a rajzfilmkészítés területeit és technikai hátterét. 

 

- A nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek kategóriában tervezett programunk 

címe: Keleti nyitás? - a sinológia múltja, jelene és jövője a XXI. századi Magyarországon volt 

(március 1.). A program elismert szakértők bevonásával mutatta be a kínai filozófia, 

művészet, irodalom és filmművészet terjesztésének lehetőségeit a keleti nyitás 

gazdaságpolitikáját hirdető Magyarországon. A beszélgetés résztvevői tanulmányaikat 

részben Kínában végző sinológusok (Hartyándi Mátyás, Dr. Salát Gergely), valamint kínai 

kultúrával foglalkozó irodalmárok voltak (Villányi László, a Műhely folyóirat Kína 

különszámának főszerkesztője).  

 



 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő foglalkozások 

keretében Európai kiállítások a szociális érzékenység jegyében címmel egy olyan tematikájú 

foglalkozást valósítottunk meg, mely ráirányította a hallgatók figyelmét a kiállítások 

szervezésével kapcsolatos elméleti megfontolásokra. Június 9-re szerveztük meg azt a 

múzeumtúrát, mely a foglalkozás anyagához kapcsolódott. A múzeumtúra során három 



kiállítást tekinthettek meg a hallgatók Bécsben, a Belvedere Múzeumban, melyek mindegyike 

valamilyen formában a tabudöntögetés művészi formáihoz kötődött. A megtekintett tárlatok: 

 

1. The Klewan Collection, Portraits of Modernism (Lower Belvedere) 

  

 

2. Lawrence Alma-Tadema, Decadence and Antiquity (Lower Belvedere)  

 

 

 



3. Vulgar? Fashion Redefined (Belvedere, Winterpalais) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Április 11-én a fotózás iránt érdeklődő hallgatók Fotóművészeti suakszemináriumon 

vehettek részt, Lampert Bálint, Balogh István és Szabó Béla irányításával. 

 

Tematika: 

Virágok (tájfotó, közel és makrofotó); • Szabó Béla fotóművész, fotográfus: 1. A táj- és a 

közel fotózás elmélete és gyakorlata; 2. Fotóértékelés: A fotós sétán készült képek értékelése 

a résztvevő hallgatókkal közösen; • Balogh István adjunktus, festőművész: A fényképezés 

utómunkálatai: Photoshop gyakorlatok; • Lampert Bálint tanársegéd, alkalmazott fotográfus: 

Terepgyakorlat: Fotós séta erdőben, vízparton: témák keresése, fotózási gyakorlatok;   

 

Az SZE Apáczai Csere János Kar Művészeti Szakkollégium a fiatal művészeti tehetségek 

képzőmővészeti tevékenységekben való kreatív részvételét kívánta szolgálni a meghirdetett 

szakszemináriumok segítségével, a nyilvános vitaesten, és a kiállításszervezés-

múzeumpedagógia új kihívásainak kérdéseit tárgyaló, kiállításlátogatással egybekötött 

foglalkozásán pedig a szociális érzékenység fejlesztése, a kortárs kulturális miliőt 

meghatározó tendenciák iránti érdeklődés, nyitottság kiaknázása volt a fő cél. A 

szakkollégium oktatói a tolerancia és a szolidaritás elkötelezett híveiként forszírozták olyan 

beszélgetések és kurzusok szervezését, melyek növelik a hallgatók szociális érzékenységét és 

fogékonnyá tesznek a társadalomban tabuként kezelt témák művészi visszatükrözése iránt. 

A projekt rövid távon elvárt eredménye volt a kreativitás és a vizuális kompetenciák 

fejlesztése, önálló alkotótevékenységet igénylő foglalkozások által, továbbá a széles körű 



tájékozottságot igénylő vitában való magabiztos helytállás, a kortárs művészetelmélet-

múzeumpedagógia ismereteinek elsajátítása, mely a kritikus szemléletet is fejleszti. 

 

Győr, 2017. július 25. 

 

 

Dr. Horváth Nóra 

a szakkollégium kordinátora 
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