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MŰVÉSZET ÉS ÉLET

MŰVÉSZETI GYEREKTÁBOROK A CORVIN RAJZISKOLÁBAN

Rajziskolánk közel harminc éves 
tapasztalattal rendelkezik a rajz
oktatás területén, fő profilunk a 
művészeti egyetemekre való rajzi 
és szakmai felkészítés. Mindig volt 
délutáni gyermek és tini csopor
tunk, így igény mutatkozott nyári 
gyerektáborok megszervezésére is. 
Nyolcadik éve indítunk természet
járó rajzos alkotótáborokat a 714 
éves korosztálynak változatos 
tema tikával. Tanáraink professzio
nális alkotóművészek, mindenki a 
saját területének aktív szereplője, 
festő, grafikus, animációs, textil és 
ötvös iparművészek vezetik a fog
lalkozásokat.

Mivel az iskola a Gellért hegy lábá
nál található, adott a lehetőség a 
szabadtéri alkotómunkára. Délelőt
tönként bebarangoljuk a környék 
hegyi ösvényeit, megnézzük ho
gyan láthatják Budapestet felülről 
szárnyas barátaink. Meglátogat
juk a Budai Arborétumot különle
ges növények után kutatva, ame
lyek aztán textilminták inspirálói 
lehetnek. Távolabbi célpontjaink a 
Budapesti Állatkert, a Margitsziget 
és a Duna part a Kopaszigátnál. 
A séták során szénnel vázlatokat 
készítünk, majd délután a Corvin 
Rajziskolában színes technikákkal 
alkotunk síkban és térben. Festünk, 
rajzolunk, mintázunk, vágunk és 
hajlítunk, építünk, örülünk. Az álla
tos tematikájú táborainkban egyé
ni és csoportmunkában készülnek 
nagyméretű közös munkák, térbeli 
varázsdobozok, madarak, papír és 
agyag állatok. Képregény táborunk
ban karakter tervezést, történet
fűzést tanulnak a résztvevők, míg 
divattáborunkban megismerhetik 

a különböző korok szépségideáljait, 
textiles díszítőtechnikákkal ismer
kedhetnek.

Célunk az, hogy a kevésbé ügyes 
gyerekek is megismerjék a szabad 
alkotás örömét, bátran nyúljanak új 
anyagokhoz, merészen használják 
a színeket, képesek legyenek lát
ni, térben gondolkodni. Évről évre 
vissza térnek hozzánk a gyerekek. 
Mindenkit arra bíztatunk a szünidő 
minden napján folytassa a rajzot.

Kreatív gyerektáboraink 2021 
nyarán:
3 nap – 3 kaland – 3 napos rajzos 
kalandozás: 2021. június 1618. (7+)

Életre kelt képregények – Rajzos me
setábor: 2021. június 2125. (8+)

Szárnyalj!– Kreatív felfedezőtábor:  
2021. június 28 július 2. (7+)

Állati kalandok – Rajzos felfedezőtá
bor: 2021. július 59. (8+)

Dobd fel a pólódat! – Divattábor:  
2021. július 1216. (8+)

Művészeti gyerektáborok  
a Corvin Rajziskolában

Király Fanni, Corvin Rajziskola


