Keress egy-egy példát
és a kedvenceid nevét írd ide:
Üdvözlünk az Art Marketen, ami egy olyan
kortárs kiállítás, ahol a képeket és szobrokat
meg is lehet vásárolni, azaz ez itt egy művészeti
vásár! A csarnokokban látható alkotásokat a világ
minden tájáról érkező művészek készítették, akik
közül szinte mindannyian a mai napig is aktívan
dolgoznak, őket hívjuk kortársaknak.
Járd körbe a vásárt és fi gyeld meg közelebbről a
kiállított műtárgyakat, de vigyázz ne érj hozzájuk,
mert törékenyek vagy sérülékenyek lehet! Ezután
oldd meg a feladatokat. Ha valaminek kíváncsi
vagy az árára vagy alkotójára , vagy bármilyen
kérdésed van, nyugodtan tedd fel azoknak az
embereknek, akiket a galériák standjain találsz.

A galériák külön kis nyitott
szobákban helyezkednek el
és mindegyik ilyen galéria
más és más művészt képvisel,
ők árulják a munkáikat.
Ezek lehetnek szobrok, képek,
installációk vagy fotók is.

KÉP, ami lehet festmény
vagy nyomtatott felület,
a lényeg , hogy sík.
SZOBOR , ami bármilyen
anyagból készülhet, de térbeli.
FOTÓ vagy esetleg VIDEÓ.

INSTALLÁCIÓ, olyan dolog ,
ami egy konkrét helyszínen létezik
csak, ha megbontják, akkor már
nem látod az összképet és csak
nehezen helyezhető át máshova.

A kortárs művészek sokszor
készítenek olyan alkotásokat,
amihez hétköznapi tárgyakat
használnak fel, és alakítanak át.
Mint például egy létra , régi
játékok vagy textil darab.

A művészet történetében mindig
népszerű téma volt az állatok
ábrázolása , ez a mai napig így van.

Találsz ilyen alkotást?
Ha igen, írd le a címét.

Keress egy olyan fotót, ami
bárányokat, az őket őrző pásztort
és a juhokat terelő kutyát ábrázolja!
(A fotót Korniss Péter készítette.)
Figyeld meg , hogy milyen jelet
mutat a pásztor!

Rajzold le a te kedvenc állatodat
és mellé egy olyan állatot,
amit a vásáron látt ál.
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Az idei Art Market nem csak a Millenáris Parkban kapott helyet,
hanem Budapest szerte több plakátot is kihelyeztek, amin
kortárs művek láthatóak! Láttál ilyet valahol a fővárosban?
Ezek a képek eredetiben szerepelnek itt a vásáron is,
de vajon megtalálod őket?
Kövesd a jeleket a térképen és találd meg
a galériák standjain kihelyezett tizenegy műtárgyat.
A vásáron sokszor az utolsó pillanatban is változnak a
kiállítók vagy az ő helyük, így ha esetleg valamit nem találsz
a térképen jelölt helyen, kérj segítséget a helyszínen.
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