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"A Van Cogh projekt célja, hogya partnerségben részt vevo magyar, litván és lengyel muvelodési

központok tapasztalatokat cseréljenek a felnottek muvészeti oktatását illetoen. A projekt résztvevoi

a partnerek festoszakköreit látogató amator muvészek voltak, akiknek nagy része nyugdijas korú

helyi lakos. Oket kísérték a rajztanárok és a muvelodési központok dolgozói.

A partnerség résztvevoi mindhárom országban egy-egy szabadtéri festotalálkozót szerveztek,

melyek a felnott és idosebb korú amator muvészek aktív részvételére épültek. A projekt keretében a

résztvevok számára internetes és e-mail kurzust, valamint angolórákat isszerveztek. Ezenprogramok

segítségével a résztvevok megalkothatták weboldalukat, amelynek képgalériájában megtalálhatók

a találkozón született festmények. A találkozón szerzett nyelvi készségek nemcsak helyben segítet

ték az alkotókat, hanem késobb is, a galéria kezelése és a levelezések során. A nyelvi ismeretek nem

csupán az intézmények közötti kommunikációt, hanem az emberi kapcsolatok építését is segítették.
Az alkotók különféle technikákat ismertek meg és tökéletesítettek, nott az önbizalmuk és az

önbecsülésük. A közös tevékenységek során a résztvevok között leomlottak a kulturális és nyelvi

akadályok, megtanulhattak egymáshoz alkalmazkodni, nemzetközi környezetben csapatmunkát

végezni, megismerve Európa változatos kultúráit.

A kétéves muvészeti együttmuködés eredményeképpen összesen 230 alkotás készült, melyek kö

zül a legjobb nyo/cvanat a varsói Z'a'dragalériában állították ki a program záróeseményén. A kiállítás

katalógusában megtekinthetok a három szabadtéri festotalálkozó legsikeresebb alkotásai, valamint

a részt vevo festok véleménye a munkákról és a programról. "



- ~:::::-_~.:n~::~.-·'·,:eg,ációja, illetve egyéni

::~:_.:: ~,,::~S:: <:$ 'e"esz:ó lehetoségek megterem

::><: e :·:,e.::e- -e""1 csl;pán hangzatos szlogen, ezek

:: e"Ee,e •. atszo .•..;•. a projekt egészét. A projekt címe már

::-~-nagában je.zi azt az erot. energiát. fantáziát és elkö

:elezettséget. amivel az együttmúködést a részt vevo

szakemberek megtervezték. elokészítették és megvaló

sitották .•
A projektet mintaszerüen menedzselték, a felmerült

problémák megoldása közös döntésekkel azt eredmé

nyezte, hogy többet sikerült elérni az eredetileg terve

zett eredményeknél. A program - a tematikájától tulaj

corképpen függetlenül. de a célcsoport szükségletéhez

·:.es:kedve - számítógép-felhasználási ismereteket is
:;'::os':o:t az amator müvészek számára .

.=.. szépkorúak számára új tanulási lehetoségek meg

:e-e:-.:ése. a felnottképzés lehetoségeinek bovítése és

e-re;, -,egvitatása szakemberek körében, nyelvi készsé

sEe( es l:j európai kapcsolatok kialakítása ötvözodik egy
:.: ,.,;:eto, lélekkel teli történetté. E lendület a résztve

.:~ ·.ö·énél távolabbra hat: a jól kialakított honlap, ahova

:: -: :e.: és a közös élmények dokumentumai felkerültek.

5:e .es ~örben terjeszthetové teszi eredményeiket. Kiáltí

:=5 o:atalógus és promóciós termékek készültek, valamint
s:a •.Mai konferenciát is szerveztek az oktatók számára.

.=.. projekt egyik legnagyobb hozadéka a koordináló

s:e:-vezet projektmegvalósítás területén szerzett tapasz

:a.a:a volt, amelyet jól fog tudni hasznosítani a már••
-egnyert, több partnert bevonó pályázati programban,

-:eUyel a fenntarthatóság is biztosított, A tapasztalatok

Mindhárom részt vevö intézmény számára a jövoben is

tovább építheto lehetoségekké válnak, A résztvevok 
mind az alkotókedvú idösebbek. mind a felnöttoktatási

szakemberek - pedig új tanulási élményekkel. újabb is

meretekkel. készségekkel gazdagodtak.

" Kérem. legyen

gyakrabban ilyen

nemzetközi plein air."

" "

"A plein air segitett

eljutni a festészet

különféle ered

ményeihez. Sokat

tanultam ezen a

nemzetközi találko

zón."

" Nagyon jó ötlet volt

szenior korú pol

gárok számára egy

nemzetközi plein airt

szervezni. A légkör

pompás volt, dacára

annak, hogy hideg

volt és a szállodánk

elég messze volt

Kazimierz Do/ny-tól. "


