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Kulturális kalandozások
Ez a feladatlap egy online információkereső vetélkedőhöz készült, amelyet a 2019. évi Internet Fiesta időszakára 
készített a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár. \
KITÖLTÉS ELŐTT REGISZTRÁLJON A REDMENTÁN, KÜLÖNBEN NEM TUDJA MEGNÉZNI UTÓLAG A SZERZETT 
PONTJAIT!\
A befejezés és elküldés előtt mentheti megoldásait, és visszatérhet a folytatáshoz a kezdéstől számítva 8 órán át, 
de legkésőbb 2019.03.25-én 17 óráig. Elküldés előtt a megoldásait módosíthatja. A FELADATLAP KITÖLTÉSÉRE 
EGYSZER VAN LEHETŐSÉGE 2019. március 21-25. között. Eredményhirdetés a JAMK honlapján és Facebook 
oldalán. A nyerteseket emailben is értesítjük.\

1) Név: 

2) Email cím: 

3) A London Street Art 2 kiállításra készült az alábbi festmény Islingtonban, a 
Whitecross utcában. Utcai villamos szekrényeket festett be az alkotó. Ki volt a 

(Egy válasz jelölhető)készítője? 

4) Az utcai szobrok kedvelt helyei kirándulások alkalmával készült fotózásoknak. 
Ez a brüsszeli műalkotás egy pillanatkép, egy elesés előtt álló rendőr alakját 
örökíti meg. A bronz szobor Brüsszelben található, a Communauté Française 
épülete előtt áll. Címe: De Vaartkapoen. Kinek az alkotása? 

5) J. D. Okhai Ojeikere fotós képeiből kiállítás látható Belo Horizontéban. A 
kiállítás online verzióját megtalálod a Google Art and Culture virtuális kiállításai 
között is. Témája: nigériai hajstílusok, amelyek különböző társadalmi rangokat, 
életkorokat és földrajzi területeket jelképeznek. (A nyitóoldalon beállítható a 
webhely magyarra fordítása.) Mi a beceneve az alábbi frizurának? 
(Egy válasz jelölhető)

Tom Frantzen
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6) Julian Beever alkotásainak terepe a járda. E krétarajzok művészi értékét nem az 
élethű illusztrációk jelentik, hanem az általuk keltett optikai illúziók: kétdimenziós 
környezetben képes térhatású jeleneteket megeleveníteni. Mi a címe az alábbi 

(Egy válasz jelölhető)utcarajzának? 

7) Marcel Aymé: A faljáró című regénye ihlette a következő alkotást, amely Jean 
Marais, a híres színész és szobrász műve. Melyik városban található? 
(Egy válasz jelölhető)

8) Mi a valódi neve a BANKSY néven közismertté vált graffitiművésznek, politikai 
(Egy válasz jelölhető)aktivistának? 

9) A Google Arts and Culture több különböző kiállítást mutat be Európa 
sokoldalú, művészeti örökségéről ("The culture that connects us" összefoglaló 
néven). Keresd meg az EURÓPAI DIVAT AZ ÉVSZÁZADOK SORÁN című online 
kiállítást. Melyik nemzet viselete látható a képen? (A nyitólapon beállítható a 

(Egy válasz jelölhető)magyarra fordítás) 
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Ez a feladatlap a Redmentával készült.

/58 pontÉrtékelés: 

10) Az alábbi videó egy részlet a Vivid Sydney 2012. évi produkciójából. Az 
ausztrál városban évente megrendezik ezt a fesztivált három héten át. Ezalatt 
látványos, élénk fényekbe öltöznek az épületek, és animációkat vetítenek a falakra 
zenei aláfestéssel. Milyen helyszínek vesznek részt a Vivid Sydney programjaiban? 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=Vp0i6h9cgFk 

11) Mikor lesz idén az ausztráliai Vivid Sydney fesztivál? A mellékelt kép a 2017-as 
fesztiválról készült, amelyen az operaházra vetített bemutatót láthatjuk. 
(Egy válasz jelölhető)

12) Ahmyo egy mexikói művész. Keresd meg oldalát a Global Street Art honlapján. 
(Egy válasz jelölhető)Hol található az alábbi, általa megfestett kerítés? 

13) Milyen eszközzel / technikával dolgoznak az alábbi utcaművészek? Párosítsd 
őket! 


