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NÉV_____________________________ CÍM ____________________________________________________
ÉLETKOR____ FÉRFI/N# _____FOGLALKOZÁS_________ISKOLAI VÉGZETTSÉG____________________
ÉRDEKL#DÉSI KÖR____________________________ EMAIL_____________________________________
KI VAGY MI JUT EL#SZÖR ESZEDBE:
Alakíts ezekb!l a firkákból valami felismerhet!t
festészet______________________________
fotóm!vészet___________________________
szobrászat_____________________________
grafika________________________________
zene_________________________________
tánc__________________________________
performansz___________________________
regény________________________________
színház_______________________________
költészet______________________________
film__________________________________
tévé__________________________________
konceptuális m!vészet__________________
Rajzolj ide egy önarcképet Egészítsd ki ezeket a mondatokat:
A kedvenc m!tárgyam:
Egészítsd ki a következ!ket szavakkal vagy képekkel – lehet szimbolikus is
__________________
A kedvenc m!vészem:
__________________
A kedvenc színem:
__________________
Jobban szeretem _________
-t mint _________________-t
Az élet m!vészet nélkül:
__________________
A m!vészet számomra:
__________________
__________________
az ujjlenyomatom
__________________
__________________
Ez a kutatási projekt
m!vészet?__________
Ez m!vészetkutatás?
__________________
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+

+

=
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+

The Specific Research Institute of Canada and it$s new branch, the Feral Bureau of
Instigation, the FBI; a creation of artists on the west coast of Canada is a think tank
and actualization center for new creativity in the arts . This current research project
aims to identify areas of public perception and attitudes towards art that may be useful
in planning new works. Those completing this response form will be awarded an FBI
membership card, and encouraged to join the growing international art task force for
the transformation of the world.
- Doktor Anna Freud Banana, Director
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Ez m!vészet?
Igen/nem mi az els"
gondolatod
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Írj + vagy - jelet a négyzetekbe, aszerint
hogy a jelölt tulajdonság/min!ség
alapján a kép inkább m"vészet vagy
inkább nem m"vészet
Írd ide, milyen további
tulajdonság/min!ség
befolyásolta a válaszod
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