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HÉTVÉGE A KÖZÖSSÉGI MŰVÉSZETEKRŐL 

a CIVIL KOLLÉGIUMBAN, Kunbábonyban 
 

felhívás 
 
A hétvégi műhely során a résztvevők betekintést kapnak a közösségi művészeti módszerek 
világába. A különféle alkotói folyamatok megtapasztalásával egy-egy gyakorlatot 
beemelhetnek saját közösségi munkájukba. 

A műhely semmilyen előképzettséget nem igényel, sőt, kifejezetten izgalmas kalandnak 
ígérkezik ha valaki egyáltalán nincsen kapcsolatban az önkifejezés vizuális formáival. Illetve 
a művészetekkel, csoportokkal, alkotással dolgozók számára is jelenthet érdekes 
módszertani kiegészítést. Izgalmas eszközök és technikák, gazdag élménytár biztosítja a 
felszabadító élményt. 

A program során lehetőség van a művészet közösségi és terápiás erejével való találkozásra, 
a gátlások feloldására, játékra és speciális eszközökkel való munkára is. 

A gyakorlatok háttérdinamizmusát, hatását is vizsgáljuk.  

A program 2017. október 20-án 17 órakor kezdődik és 

2017. október 22-én 15 órakor ér véget. 

Helyszín: Civil Kollégium, Kunbábony 
 
Első nap: megérkezés, hangolódás és ismerkedés, a tér belakása 
 
Második (teljes) alkotó nap:  
délelőtt: egyéni, önismereti gyakorlatok 
délután: páros és kiscsoportos gyakorlatok 
 
Harmadik nap: közösségi alkotás létrehozása  
(bővebben a felhívás alatt olvashatsz a közösségi művészetről)  
 
A Közösségi Művészeti  hétvége része az Sokszínű együttélés a társadalomban  elnevezésű 
projektünknek, folytatása a Sokszínűség-Együttélés-Közösség nyári egyetemnek.  Vezeti: 
László Eszter 
Eszter bemutatóját megnézheted az adattar.net/nye oldalon a szerdai napnál. 
 
A hétvégén való részvétel feltételei: 
A jelentkezési lapot 2017. október 9-ig várjuk a mezsu@cka.hu címre. Bővebb információ is 
itt kérhető Mészáros Zsuzsától. 
 
A hétvége programját, a résztvevők ellátását az NDI részben támogatja. Az ellátásodhoz 
való hozzájárulás hasonló módon tehető meg, mint a nyári egyetemen. 
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FIZESS, AMENNYIT TUDSZ! – közösségi finanszírozási rendszer 

 
A Közösségi művészeti hétvége díját úgy határoztuk meg, hogy az semmiképp ne legyen akadálya a 
részvételnek.  
Játékos keretet adtunk ennek, próbáljuk meg! A nyári egyetemen már működött! 
 

Válassz a szereplők közül, lakjuk be a tanyát!  
 

TYÚK 

 

Ezzel a legnagyobb összegű hozzájárulást jelölöd, hangsúlyt adsz 

neki, hogy fontos számodra ez az esemény. Nem csak részt 

veszel rajta, hanem támogatni is akarod.  Ez esetben, ha 

elküldöd a logódat és/vagy vállalod a neved, feltüntetünk 

támogatóink között.  

BÁRÁNY 

 

Mindkettőnknek fontos, hogy ott legyél. Mi szívesen látunk, te 

pedig vállalod, hogy az étkezéseid költségét fedezed.  

 

KUTYA  

Szeretnél ott lenni, ezért vállalsz némi segítséget is, de csak 

jelképes összeggel tudsz hozzájárulni a rendezvényhez. 

Részünkről mehet! 

TÜCSÖK 

 

Minden stimmel, szerinted is fontos a téma, szeretnél ott lenni, 

de most nem tudsz anyagilag hozzájárulni, de vállalod, hogy 

megosztod az itt hallottakat másokkal!  

Ne problémázz, válaszd a magad számára legmegfelelőbbet és fizess, amennyit tudsz! 
A jelentkezési lapon jelöld be a választásodat és megküldjük számodra a számlát. 
 
 

 
      

Étkezés a hétvégén  7.200 Ft 5.700 Ft 4.200 Ft 3.000 Ft 0 Ft 

2 éj szállás a hétvégén 8.000 Ft 6.000 Ft 4.000 Ft 2.000Ft 0 Ft 
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A közösségi művészetről 
 

Közösségi művészetnek a közösségi kontextusban, a közösség tagjainak 

bevonásával megvalósuló művészeti tevékenységet nevezzük, melyben alapvető az 

adott közösség és az alkotás folyamatát kísérő művészek vagy fejlesztők 

interakciója, párbeszéde egymással és az alkotás által a környezetükkel. Ezáltal a 

közösség tagjainak lehetősége nyílik kifejezni a közösséget foglalkoztató tartalmakat, 

és szélesebb társadalmi rétegek számára is láthatóvá tenni a művészet eszközei 

által. A közösségi művészeti folyamatok nemzeti vagy akár nemzetközi szintű 

változásokat is okozhatnak társadalomkritikai és tudatosságra ébresztő, az 

egyéneket saját képességeikben, jogaikban megerősítő funkciójuk által 

Az effajta alkotói folyamatokban nagy hangsúly helyeződik az elfogadásra, minden 

gondolat, ötlet és kifejeződés létjogosultságára,  a folyamat demokratikus voltára: a 

csoportenergiák egyben tartása érdekében a közösségi döntésre. Az önkéntes és a 

feltétel nélküli részvétel (a részvétel ne kötődjön előzetes tudáshoz, bárki számára 

nyitott legyen) az előbbiekhez hasonlóan fontos alapelv. 

A mural painting műfaja  

A mural kifejezés a latin murus szóból ered, amely falat jelent. A mural painting 

olyan nagyméretű, köztéri falfestészeti műfaj, mely méreteivel, színeivel, feldolgozott 

témájával erőteljesen meghatározza az adott hely, utca képét, s a közösség számára 

meghatározott üzenetet közvetít. A művek témája, a megjelenítés eszközei, a 

szimbolikus tartalmak a lokális kontextusokban nyernek konkrét értelmet, képviselnek 

releváns tartalmakat.  

A mural painting nemcsak művészeti műfaj, hanem egy általában közösségépítő 

tevékenységként használt módszer. Esetében a létrehozás folyamata ugyanolyan 

hangsúlyos és jellegzetes, mint az eredmény maga, a kész alkotás. 

 
 


