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Az évente megrendezett szimpózium olyan művészeket
hoz össze a világ minden tájáról, akik előtte
valószínűleg soha sem találkoztak személyesen és
egymást csak hírből ismerhették. Művészeket, akik
kiszakítják magukat, megszokott környezetükből, hogy
beleolvadjanak a stúdió egyedi világába, ahol más
hasonló gondolkodású alkotókkal együtt – szakmai
tapasztalataikat megosztva tovább gazdagítsák kollektív
tudásbázisukat.

These annually held symposium bring together artists
from all corners of the world, many who have never met
before and may only know each other by reputation.
Artists who remove themselves from their usual
environment to immerse themselves in the life of the
studio along with other like-minded individuals, all
bringing their own experience and creative process to
freely enhance the collective pool of knowledge.

A 2020-as év nehéz volt mindenki számára, különösen a
művészeti ágazatban tevékenykedők számára, így a
Stúdió éves programját is nagymértékben befolyásolta
a koronavírus és annak hatása. A Stúdió dolgozói
fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy olyan biztonságos
és kreatív környezetet alakítsanak ki, ami lehetővé tette
az idei szimpózium megrendezését.
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A 2020-as Nemzetközi Kerámia Szimpózium a
Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Kortárs
Kerámiaművészetért Alapítvány szervezésében a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
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2020 has been a difficult year for everyone, especially
those in the creative arts and the studio's annual
program has been greatly impacted and reduced as a
response to the Coronavirus crisis. The staff have
worked tirelessly to create as safe and creative space as
possible to allow this year's symposium to be held.
The 2020 International Ceramics Symposium was
organised by the International Ceramic Studio in
collaboration with the Foundation for Contemporary
Ceramics (KKA) Hungary with the financial support of
the Hungarian Cultural Fund (NKA).
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