KORTÁRS KALANDOZÁSOK
Az Art Market már 2011 óta az egyetlen
hazai kortárs művészeti vásár, ahol
a magyar galériák mellett mára már
minden kontinensről képviseltetik
magukat a művészek és galériák.
Az elmúlt években
5 kontinens

A művészet történetében korábban minden
korszaknak és stílusirányzatnak voltak kedvelt témái
és jellemző stílusjegyei, azonban a kortárs művészet
témái nagyon sokfélék. A mai művészetben már nincs
sem egységes stílus, sem jellemző tematika.
Nézzétek meg fi gyelmesen a vásáron kiállított
műtárgyakat és keressetek az alábbi témákra példát.
Ha egy témára több alkotást is találtok,
akkor válasszátok ki a kedvenceteket és
írjátok le az alkotó nevét és a mű címét.

40 országából érkeztek a kiállítók,
és a vásárt évente körülbelül
30.000 ember látogatta meg.

Ember

Micsoda számok, igaz?
Járjátok körbe a kiállítást és jelöljétek
be, hogy melyik ország művészeinek
munkájával találkoztatok a vásáron!

Az Art Market, ahogyan a neve is mutatja egy
művészeti vásár. Tehát az itt kiállított alkotások
mindegyike eladó. Ha egy műtárgy mellett
egy piros kis pöttyöt látsz, azt jelenti, hogy az
már elkelt. Képzeld azt, hogy a vásáron bármit
megvehetnél, nincs anyagi korlát.
Ebben az esetben melyik műtárgyat
választanád?
Lehet jó befektetés is, de választhatsz olyat is,
amit szívesen nézegetnél ott hon.

Természet

Szerelem
Társadalomkritika
Környezetvédelem

Amilyen változatosak
a témák, olyan
változatosak
a kortárs művészek
által használt
technikák is.
Most válasszátok
ki a kedvenceiteket
a felsorolt
technikákból:

Festmény, ami lehet olaj, tempera
vagy bármilyen más festék,
de sík legyen a felülete.
Szobor bármilyen anyagból és méretben.
Dombormű, olyan kép, ami már
kilép a síkból és térhatása van.
Kollázs, olyan kép, ami különféle anyagok
együttes felhasználásból született.
Fotó vagy videó.
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Idén a vásár nem csak a Millenáris épületeiben ,
hanem Budapest különböző közterein is jelen van.
Hogyan lehetséges ez?
Tizenegy kortárs műalkotásról készült plakátot helyeztek ki
a főváros forgalmas pontjaira. Találkoztál valahol velük?
Ezek a művek természetesen a vásáron is megtalálhatóak,
a térkép és a részletek segítségével barangold be a csarnokot
és keresd meg a kiválasztott műveket.
A galériáknál nyugodtan kérdezhetsz is róluk, örömmel segítenek.
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