
Beszámoló a 12A osztály művészeti projektnapjáról 

Vizuális kultúra tantárgy projektóra keretében osztálykiránduláson vettünk részt 

Budapesten 2022. október 11-én. A rövid és sok mindenre alkalmas vonatút után, a 

csoportos tömegközlekedés élményeivel először a Szépművészeti Múzeumba 

látogattunk el. A kiállítás a művészettörténet fő korszakai közül az európai művészet 

több, mint két évtizedét, az 1250-1600 között készült műveket mutatta be. A 

kiállított képek, festmények főleg német, spanyol, olasz művészek alkotásai voltak. 

Történelmi, rajzórai tanulmányainkból sok ismeretünk volt erről az időszakról, de a 

tárlat megtekintéséhez, az ismeretek rendszerezéséhez, az értelmezés, a látásmód, a 

megértés területén segítséget kaptunk egy művészettörténész személyében. 

Igyekezett nagyon sok információt úgy megosztani velünk, hogy az érdeklődésünket 

mindvégig fenntartotta. A képek elemzésénél olyan apró részletekre is ráirányította 

a figyelmünket, amit magunktól nem vettünk volna észre. Ezzel mindenképpen 

segítette a jobb és szélesebb nézőpontú megértést. 

 

A Szépművészeti Múzeum meglátogatása, valamint egy kis szabadidő után az 

Illúziók Múzeuma felé vettük az irányt. A múzeumba beérve már a legelső kiállított 

alakzatot, tárgyat meglátva az értelmezésen kezdtük törni a fejünket. A tárlatvezetés 

alatt kipróbáltunk mindent, amit lehetett, ezért lassabban haladtunk. A későbbiekben 

vissza-visszatértünk fotókat készíteni. Olyan hihetetlenül egyszerűen kivitelezhető, 

de közben mégis bonyolult képek, tükrök, mondhatni fejtörők voltak kiállítva, 

amelyekkel nem mindennap találkozhat az ember. Emiatt sok nevetés és kacagásból 

senki sem maradt ki. 



Volt például egy olyan terem, amelyben 

egy emelkedőn, a falon úgy voltak az 

alakzatok, hogy az egyik részén 

kicsinek, a másikban pedig nagynak tűnt 

az ember. Egy másik illúzió 

példaképpen az, amikor egy képet 

hosszan nézve, kirajzolódik belőle egy 

másik alakzat. Összességében nagyon 

jól éreztük magunkat ebben a 

múzeumban, mert ez, ahogy a nevében 

is benne van, illúzió, a varázs, ami 

minden korosztály számára érdekes és 

figyelemfelkeltő. 

Mindannyian elmondhatjuk, hogy azon 

túl, hogy kellemesen éreztük magunkat, 

új élményekkel gazdagodtunk. Ez egy jó 

iskolán kívüli program volt az egész 

osztálynak.  
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