
Program Projekt száma Projekt témája Időszak Szerződés

HORIZON 2020 Erasmus+

Erasmus+ Project 2018-1-AT01-

KA202-039222

Art Archives Exchange - Educational Strategies for Contemporary Art Archives. A projektben a Szépművészeti Múzeum 

(Artpool Művészetkutató Központ) partnerként vesz részt. A projekt kiemelt célja a kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, 

melyek többek között konferenciák, tanulmányutak keretében valósulnak meg.

Futó projekt, megvalósítási időszak: 2018.09.01.-

2020.10.31., melyet a járványhelyzet miatt  2021.08.31-

ig meghosszabbítottak.

https://www.szepmuveszeti.hu/ap

p/uploads/2022/02/Erasmus2018-

1-AT01-KA202-039222_szerz.pdf

HORIZON 2020 

COST European Cooperation in 

Science and Technology COST Action (CA 16213)

New Exploratory Phase in Research on East  European Cultures of Dissent (NEP4DISSENT) / Új tendenciák a kelet-európai 

másként gondolkodás kultúrájának kutatásában című, interdiszciplináris kutatói hálózatok létrehozására irányuló program. A 

program konferenciák, tudományos találkozók szervezését, tudományos cseréket, együttműködéseket foglal magában.

Futó projekt, megvalósítási időszak: 2017.10.16.-

2022.04.15.

https://www.szepmuveszeti.hu/ap

p/uploads/2022/02/COST_Action_

CA16213_memorandum.pdf

Erasmus+

Erasmus+ 2018-3-FR02-KA205-

015247

A Learning to Communicate and Collaborate through Bodily Expression and Art – COOBA (A kommunikáció és az 

együttműködés készségének fejlesztése a művészet és mozgás segítségével) című projektben a Szépművészeti Múzeum 

partnerként vesz részt. A COOBA projekt társadalmi jelenségként vizsgálja az egyének közötti interakciókat és olyan 

gyakorlati útmutatót tesz közzé, amely segítheti a hátrányos helyzetű fiatalok kommunikációját. Az együttműködés 

eredményeként megvalósuló javaslatcsomag múzeumi/művészeti foglalkozásokat vesz alapul, és készségfejlesztő 

gyakorlatok formájában nyújt kézzelfogható tanácsokat a pedagógusoknak és a szociális munkásoknak.

Futó projekt, megvalósítási időszak: 

2019.05.31.-2021.06.29., meghosszabbítva 2022.04.29-

ig

https://www.szepmuveszeti.hu/ap

p/uploads/2022/02/Erasmus2018-

3-FR02-KA205-015247.pdf

International Visegrad Fund Strategic Grant No. 22120034

Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s. Nemzetközi együttműködésen alapuló  

projekt. A nemzetközi kutatócsoport a régió művészei, művészettörténészei és értelmisége közötti interakciókból eredő 

kulturális transzfereket kutatja azzal a szándékkal, hogy a Kelet-Közép-Európai neoavantgárd új, transznacionális 

párbeszédekre épített narratíváját megalkossa. Utazó konferenciát valósítanak meg négy fejezetben Pozsonyban, 

Budapesten, Prágában és Poznanban.

Futó projekt, megvalósítási időszak: 2021.12.01.-

2023.11.01.

https://www.szepmuveszeti.hu/ap

p/uploads/2022/02/Strategic_Gra

nt_No.22120034.pdf
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