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A Kovaszna Megyei Tanfeliigye16seg figyelmebe: 

A Keleti Karpatok Nemzeti Muzeumaban 2009 novembereben egy uj festeszeti kiallitas lesz 
megtekintheto, melynek cime "Arckepek". 

A kiallitast a muzeum a Buzău Megyei Muzeummal egyuttmiik6dve szervezi, amelyben 35 
k6z6s temaju festmeny tekintheto meg, temajuk ARCKEPEK. Az arckep (portre) mint miiveszeti 
alkotas a XIX szazad elejen jelent meg a roman festeszetben, akkor amikor a nyugati hatas jelenlete 
egyre jobban erezheto Romaniaban. 

A festmenyeket, a XX. szazadi roman festeszetet kepviselo miiveszek keszitettek, amelyek 
stilusban, szinvilagban, technikaban, meretben kiil6nb6znek. A festmenyek ket terembe vannak 
csoportositva. Az elso teremben, az orszag kiil6nb6zo neprajzi teriileten elo parasztokat abrazol6 
munkakat tekinthetiink meg, a masodik teremben pedig, a miiveszek sziileinek, rokonainak arckepeit es 
6narckepeiket lathatjuk. 

A kiallitas kiegeszitesekeppen a muzeum "alkot6i miihelyt" szervez, melynek kereten belol a 
gyermekek es diakok arckepeket festhetnek, utmutatast es segitseget kapva a muzeum szakembereitol, 
akik megpr6baljak bevezetni oket a festeszet vilagaba, szemlelteto eszk6z6k segitsegevel. Ket tipusu 
alkot6 miihelyt ajănlunk: 

- kepzeletbeli arckepek megva16sitasa a diakok altal 
- egy kiallitasban talalhat6 festmeny kivaIasztasa es reprodukci6janak elkeszitese 
Nyitottak vagyunk a szaktanarok ajănlataira, velemenyeire, 6tleteire a miihelyeket illetoen. 
A festeshez szukseges eszk6z6ket, a gyerekek szamara a muzeum biztositja. Az alkot6 

miihelyeken val6 reszvetel INGYENES es a diakok hazavihetik a munkajukat. A legjobban sikeriilt 
alkotasok kiallitasra keriilnek (a diakok beleegyezesevel) es dijazva lesznek. Az alkotasok kiallitasban 
maradnak a tarlat nyitva tartasa alatt. 

A kiallitastermekben tartand6 alkot6i miihelyekhez es a tanarok altal tartott szak6rakhoz 
PROGRAMĂLĂS szukseges, mert a kiallit6 termeink sziik6sek es elszeretnenk keriilni a 
kellemetlensegeket, az az a csoportok k6zti atfedeseket. 

A khillitâs megtekinthetik a Keleti Kârpâtok Nemzeti Muzeumâban 2009 november vegeig. 
Abban az esetben ha nagy az erdek10des az iskolak, szaktanarok es tanugyi kaderek reszerol a kiallitas 
meghosszabithat6 egy h6napot. 

A kiallitas megtekintheto keddtol szombatig 9:00-17:00 6ra k6z6tt, valamit vasarnap 10:00-
15 :00 6rat61, a belepojegy ara 2,00 lej a felnotteknek es 1,00 lej a diakoknak. Szervezett csoportoknak a 
programaIast a 0267 - 314139-e; telefonszamon lehet kerni. A diakokat kisero tanszemelyzetnek a 
belepes ingyenes. Megjegyezzuk, hogy a programallasra azert van szukseg, hogy a kiallitast optimalis 
k6riilmenyek k6z6tt tudjuk bemutatni a latogat6knak. 

Bovebb informaci6kert megkerjuk, hogy hivjak a 0267/314139-es telefonszamot (muzeum 
titkarsaga) vagy kerjenek felvilagositast e-mailben a buzealuci@yahoo.com (Dan Buzea) vagy a 
deakandrea.mncr@gmail.com (Deak Andrea) cimeken. 

Megkerjuk, hogy adjak tovabb ezt a meghiv6t a megyenkben talalhat6 iskolaknak es egyeb 
tanulmănyi intezmenyeknek, ugyanis a kiallitas megtekintese remek alkalom a diakok szamara a rajz 
6rakon tanult informaci6k elmelyitesere es kiegeszitesere. Az alkot6 miihelyek segitseget nylijtnak a 
diakoknak, hogy fejlesszek kezugyesseguket es kreativitasukat, valamint egy alternativa hogy 
szak6raikat egy mas k6rnyezetben tartsak mint a tanterem. 
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