
Școala Populară de Artă Contemporană Kortárs Művészeti Népiskola

Din program: Programunkból:

1. Studio/exerciţii practice
- practică artistică de orientare socială şi politică
- metode şi tehnici de creare a unor lucrări de artă
- practica vizuală a informaţiei/cibernetică
- field-trips/analiză critică a spaţiilor 
reprezentative/proiectarea unor monumente lipsă
- studii de caz (analiza unor programe TV, a artei publice, 
a spaţiilor din domeniul public)
- crearea şi utilizarea suprafeţelor de publicare şi diseminare
- workshop de film (filme experimentale/scurt metraje/
animaţie)

2. Teorie
- funcţia socială a artei
- discursurile artei moderne şi contemporane (analiză istorică 
a unor curente sau tehnici cum ar fi cele situaționiste sau cele 
brechtiene)
- analiza şi interpretarea critică a unor filme şi opere de artă 
contemporană
- istoria mediilor
- arta de propagandă/fabrică de slogane

3. Conferinţe şi seminarii de critică socială

1. Stúdió/gyakorlati oktatás
 - társadalom- és politika-orientált művészeti praxis 
  - művészeti projektek előállításának módszerei és technikái
  - vizuális információ-gyakorlat/kibernetika
   - field-trips/reprezentatív terek kritikai vizsgálata/hiányzó     
      műemlékek tervezése
      - esettanulmányok (TV programok, köztéri művészet, 
         nyilvános terek analitikai vizsgálata)
         - publikációs felületek létrehozása, alkalmazása
           - filmes workshop (kísérleti filmek/rövid filmek/ 
                animációk)

2. Elmélet
- a művészet társadalmi funkciója
- modern és kortárs művészeti diskurzusok (különböző 
művészeti trendek és technikák mint a szituacionizmus, 
brechti elidegenítő technikák történeti áttekintése)
- kortárs képzőművészeti és filmművészeti alkotások kritikai 
elemzése
- médium történet
- propaganda művészet/szlogenek

3. Társadalomkritikai előadások, szemináriumok

“nem az számít, hogyan rajzolsz, hanem az, hogy mit és miért”

Înscriere: 1 — 15 Mai
Miercuri și Joi, între orele 14 - 17
la sediul Protokoll

a PROTOKOLL kezdeményezéseun proiect iniţiat de PROTOKOLL

Adresa / Cím: Str. Barițiu Nr. 16. Cluj / Kolozsvár 
(Casa Tranzit, etaj / Tranzit ház, emelet)
Telefon: 0721 062 362          
E-mail: info@protokoll.ro
www.protokoll.ro

Înscrierile se fac pentru două categorii de vârstă: 
grupa A 14 - 18 ani
grupa B 18+ ani

Beiratkozni két korcsoportba lehet:
A csoport 14 - 18 évesek
B csoport 18+ évesek

“nu contează cum desenezi, contează ce şi de ce desenezi”

Beiratkozás: Május 1 — 15.
minden szerdán és csütörtökön 14 - 17 óra között 
a Protokoll székhelyén

2011 Május 16. — Június 30.16 Mai — 30 Iunie 2011


