Spanyolországi tanulmányút a Leonardo program keretében

Villafranca
Arsenal Művészeti Iskola

Kilenc intézményünk diákja kapott lehetőséget, hogy a Leonardo Program keretében egy hónapig
tanulhasson Spanyolországban.
Sámson Péter, Mosoni Imre Csongor, Mrena Henrietta, Sárosi Dániel, Debreceni Zsófia, Nagy Klaudia,
Mányoki Soma, Régner Richard, Szenes Veronika.
Köszönetet kell mondanom a befogadó iskola igazgatójának és tanárainak, valamint iskolánk
igazgatójának, Menyhárt Pálnak és a szervezőknek Páll Magdus és Fecske Veronika tanárnőknek. A
befogadó iskola felkészült szakmai és pedagógiai programmal fogadta tanulóinkat.
Az első két hétben Siklós Alexa grafikus művész tanár segítette a kinti munkát, a hely és a kultúra
megismerését. Hurton Tamás grafikus művész tanár, a második két hétben azt a feladatot kapta, hogy
szakmai segítséget nyújtson a kint tanuló diákjainknak. A kilenc tanuló különböző életkorú és
különböző szakmai szinten álló csoportot alkoto .
A két iskola közö szembetűnő különbség, hogy az Arsenálban csak felnő eket képeznek, nincs
párhuzamos művésze képzés. A szakmai képzésre a negyvenes, ötvenes éveikben járó emberek is
jelentkezhetnek, nincs korhatáros megkötés. Mi a gra ka szakra mentünk, ezen kívül ötvös szak
működik még az iskolában. Sajnos egyéb negatív körülmények hatására kénytelenek voltak
felszámolni a festő valamint a keramikus szakon a képzést. Ott tartózkodásunk idején az intézmény
fenntartói váltás közepén tartott. A félig privát, félig önkormányzati struktúrából egy teljesen
önkormányzati fenntartású intézménnyé lettek.
Az órák beosztása is rendkívül érdekes, gyakorla lag két turnusban történik az oktatás, egy délelő
és egy délutáni es időpontban. Mi a délutáni es programba illeszkedtünk be, és azokra az órákra
jártunk, melyekre a helyi diákok. rarendünk fél négytől fél zig tarto . Ez talán kicsit szokatlan volt,
de lehetőséget adott arra, hogy délelőtt kulturális programokat szervezzünk, ismerkedjünk a várossal
a Katalán szokásokkal.
A fogadó mentorunk Carme Fabregas Bartók tanárnő volt. Aki nem csak remekül beszél magyarul, de
a beilleszkedés gyors, zökkenőmentes folyamatát is elősegítette.
Érdekes szakmai különbség a két intézmény között, hogy mi az alkalmazott grafika szakon konkrét, és
a valós elvárásokat szimuláló feladatokat oktatunk, ők sokkal inkább teoretikusan közelítik meg a
szakmai elméleti, gyakorlati oktatást.
A feladatok, amit a diákjainknak teljesíteni kellett.

Különböző állatokat kellett tetszés szerint csoportosítani, egy adott zeneművet meghallgatni, és erre
egy történetet írni majd forgatókönyv-szerűen megrajzolni. A történet egyik karakterének húsz
arckifejezését megrajzolni, megmintázni. A másik feladat, egy cserépedény formáját újragondolni
funkcionalitásában átírni. Az átírt formai elképzeléseket kortárs építészeti környezetben elhelyezni.
Két szo ver alkalmazás megismerésében is részt ve ünk. A mi képzésünkben is oktatott Adobe Photo
shop, ebben tanulóink igen jól teljesítettek. A másik szoftver a Google SkechUp, ami teljes újdonság
volt diákjaink számára. A közös munka, hamar feloldotta a nyelvi különbözőségeket, és értékes
szakmai tapasztalatokat cseréltek diákjaink. A közös nyelv a szakmai munka lett. Összességében egy
sikeres és nagyon pozitív programot zártunk és remélem életre szóló élményt adhattunk
diákjainknak. Remélem, hogy a kialakult kapcsolatot tovább tudjuk ápolni.
Hurton Tamás tervezőgrafikus művész tanár

