Művészetek nyomában
Nemzeti Galéria és Zenetudományi Intézet
- 2021.november 9. Iskolánk vállalkozó kedvű diákjai a Művészeti szakmacsoport szervezésében november
9 – én egész napos budapesti kiránduláson vettek részt, melynek során egy felejthetetlen
napot tölthettek a művészetek jegyében.
Elsőként a Nemzeti Galéria, azaz a Budavári palota várta tárt karokkal az érdeklődő
neumannos diákokat. Tanulóink rendkívül felkészült és elhivatott tárlatvezetők segítségével
betekintést nyerhettek a múzeum kincseibe: megcsodálták a késő gótikus szárnyasoltárok
európai jelentőségű gyűjteményét, lenyűgözve álltak a magyar történelmi festészet jelentős
alkotásai előtt, melyek közül számunkra Székely Bertalan: Egri nők festménye különös
jelentőséget kapott, valamint a legtöbb diák által legjobban várt kortárs művek közül egy
fővárosi „tájkép” - et is megtekinthettek, és közösen „megfejthettek”.
Az Erdődy – Hatvany palotában található Zenetudományi Intézet lelkes csapata
délutánra várta és örömmel fogadta diákjainkat. Borz Zsófia, fiatal és elkötelezett
művészettörténész valamint Gombos László, Szabolcsi Bence díjas zenetörténész
segítségével tanulónk megismerkedhettek a múzeum jelentős hangszergyűjteményével,
többek között megtekinthettek és meghallgathattak egy orgonát, melyet Eger környékén
találtak, majd az intézet keretein belük restauráltak. A Beethoven 250 jubileumi év kapcsán
életre hívott Beethoven – Magyarországon kiállítás és gyűjtemény megszemlélése és
tanulmányozása után diákjaink Pauló Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
növendékének mini – koncertjén vehettek részt.
A kirándulás különlegessége volt, hogy diákjaink tárlatvezetőink segítségével mindkét
helyszínen megtapasztalhatták és átélhették a „másik művészeti ág jelenlétét”,
képzőművészet és zene világának szoros összefonódását. Köszönet érte!

Diákjaink gondolatai a kirándulásról:
Nagyon élveztem!
Bellei Dalma

Sok érdekességet láttunk, nagyon tetszett. Érdekesek voltak a programok, szép a város.
Evelin és Kata és Viki és Bendi

Élveztük, a koncert megnyugtató volt, a festmények szépek voltak és jó volt a pláza is
Márk, Viktor és Krisz

Érdekes volt a Nemzeti Galéria és a Zenetudományi Múzeum, nekünk főleg a Csontváry
festmények tetszettek.
Ábel és Boti

Petra: Művészeti feltöltődés

Pozitív visszajelzés, hogy az iskola lehetőséget ad az ilyesfajta művelődésre, több ilyet!!!
Marcell és Lölő

A Nemzeti Galériában a kortárs művészet fogott meg minket a legjobban. A zongorista,
Zsuzsanna nagyon ügyes volt.
Ábel, Bence és Enikő

Tetszett az absztrakt kép és a zenehallgatás mellé a Nemzeti Galériában.
Geri és Boti

Dominik, Ádám, Máté és Bandika: Nagyon tetszett, a plázázást köszönjük

Hanna és Dani:
Mind a két múzeum érdekes volt és sok új dolgot hallottunk. Nekünk főleg a Nemzeti Galéria
tetszett. Nagyon jól szervezett program volt. Nagyon jó volt, hogy részt vehettünk rajta.

A programokat nagyon élveztük, az én, Zsolti kedvence a koncert volt.
Zsolti és Szabi

Peti és Bence:
Izgalmas volt! Jó, hogy nem 10 évesek módjára bántak velünk!

Luca és Gergő:
A zongorista volt a napom fénypontja ♥
Nagyon jót aludtam a buszon.
+ Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettünk 10 / 10 ♥
Tetszettek a kiállítások

Köszönjük Lölő a fotókat

:

Szervezők:
Deákné Holló Tímea és Szücsi Tímea
Nagy Zoltán és Király Viktória

