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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A célja a hallgatók megismertetése a kurátori feladatok ellátásához nélkülözhetetlen alapvető
módszerekkel és eszközökkel, valamint a szakma kialakulásának történetével és
legmeghatározóbb elméleti diskurzusaival.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A kurátorok a művészeti intézményrendszer legfontosabb szereplői. Szakmai
felkészültségük, szellemi horizontjuk irányultsága és tágassága, a művészeti jelenségek
értelmezésében, a közönség figyelmének orientálásában megnyilvánuló döntéseik
határozzák meg egy intézmény szakmai profilját. A kurzus során a hallgatók
megismerkednek a kurátori feladatok ellátásához nélkülözhetetlen alapvető módszerekkel és
eszközökkel, valamint a szakma kialakulásának történetével és legmeghatározóbb elméleti
diskurzusaival.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
- részvétel a kurzuson, bekapcsolódás a gyakorlati foglalkozásba a saját tudás
megosztásával
- bekapcsolódás a gyakorlati foglalkozásba a feladott irodalom saját értelmezésének
megosztásával, az egyes kritikai elméletek saját interpretálásával
- részvétel a kurzuson, külső helyszínen, galériában vagy múzeumban, aktív részvétel
a külsős szakemberrel folytatott párbeszédben
- bekapcsolódás a gyakorlati foglalkozásba a feladott/választott kiállítás értelmezésével

- részvétel a kurzuson, esetleg külső helyszínen, galériában vagy művész
műtermében, bekapcsolódás a gyakorlati foglalkozásba, aktív részvétel a
művésszel/kurátorral folytatott párbeszédben
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az értékelés alapja a félévre előírt, írásos beadandó teljesítése, valamint a kurzus során
tanusított aktivitás, önálló munka, felkészültség és tájékozottság és a teljesített egyéni
feladatok megoldásának minősége.
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