Pro Progressione was founded more than ten years ago. Soon after finding our way
in the first years, we found ourselves in the mainstream of European contemporary
performing arts, enriched with a wealth of interesting experiences over the years. For
me, it’s a personal story - since the vast majority of my professional career is tied to
PP - with plenty of uncertainty and questions from the beginning to the present day.
It was also a special decade. It is rarely given so that at least lwhile ooking back we
can see a coherent arc. At Pro Progressione, every year was better than the previous
one: more experiences, more programs, more partners and, slowly, more staff, which
gave me more and more tasks and responsibilities.
We thought a lot about how we could present these 10 years and we realized that PP
is like a human being - collects objects around him as memories. This is how the idea
of the exhibition and the catalog was born: we wanted to show through these
strange ‘things’ that tell little to others at first how the journey was like and what we
had gathered around us. We are far from showing everything, taking out every object
we carry with us to larger and larger offices, cellars, exhibitions, yet these few objects
give a good summary of a decade.
Enjoy the exhibition, come with us on these trips and if you were there with us on any
crazy program, let’s remember it together, let’s celebrate together! I hope that in 10
years there will be an exhibition again where we can show even more objects. Until
then, let's gather experience together and save them in a lumber and in the
openness and interest in each other, which is the cornerstone of PP!
Petrányi Barna

WELCOME

Több mint tíz éve alakult a Pro Progressione. Az első évek útkeresése után hamar az
Európai kortárs előadóművészet fő sodrában találtuk magunkat, az évek alatt
rengeteget érdekes élménnyel és tapasztalattal gazdagodva. Nekem ez egy
személyes történet - hiszen mára szakmai karrierem túlnyomó többsége a PP-hez
kötődik - rengeteg bizonytalansággal és kérdéssel a kezdetektől a mai napig.
Ez egy különleges évtized is volt. Ritkán adatik meg, hogy legalább visszatekintve
koherens ívet láthassunk. A Pro Progressione-ban minden év jobb volt mint az előző:
több élmény, több program, több partner és szép lassan több munkatárs is, ami
nekem is újabb s újabb feladatokat, felelősséget adott.

KÖSZÖNTŐ

Sokat gondolkodtunk, hogyan mutathatnánk be ezt a 10 évet és rájöttünk, a PP
olyan, mint egy ember - tárgyakat gyűjt maga köré emlékek gyanánt. Így született a
kiállítás s a katalógus ötlete, hogy ezeken a furcsa, másoknak elsőre keveset mondó
’kacatokon’ keresztül mutassuk be, milyen volt ez az út, miket gyűjtöttünk össze
magunk köré. Messze nem tudunk mindent megmutatni, minden tárgyat elővenni,
amit hordozunk magunkkal a mind nagyobb s nagyobb irodákba, pincékbe,
kiállításokra, mégis ez a néhány tárgy jó összefoglalót ad egy évtizedről.
Élvezzétek a kiállítást, jöjjetek velünk ezekre az utakra s ha ott voltatok velünk valamelyik
őrült programon, emlékezzünk rá együtt, ünnepeljük közösen! Azt remélem, hogy 10 év
múlva újra lesz egy kiállítás, ahol még több tárgyat tudunk megmutatni. Addig pedig
gyűjtögessünk közösen élményt, tapasztalatot s mentsük el őket egy-egy ilyen kacatban
és az egymás iránti nyitottságban, érdeklődésben, ami a PP alapköve!
Petrányi Barna
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The book with the hidden microphone from the performance 'Cooling down signs' choreographed
by Vania Gala (2013)

A rejtett mikrofonos könyv a 'Cooling down signs' című előadásból. Koreográfus: Vania Gala (2013)

Beyond Front@ was one of the most important contemporary
dance project in Middle-Europe, invited the countries and the
dance communities of the region. Between 2008 and 2014 over 30
Hungarian and more then 150 internantional, mostly young dancers
had the possibility for creation, knowledge-exchange and to get to
know the dance-scene of the wider region. The project was selected
by the European Commission as a “success story”, making it an
exceptional good example for international cooperations.
Dancer Varga Bogi also participated in the project, so she was asked
to write down her thoughts on it - on the occasion of Pro
Progressione 's 10th birthday.

"The Beyond Front@ project, whose rehearsal process took place in
Zagreb under the direction of Vania Gala, was the second time I had
been able to work with BarnaI was not invited to the rehearsal
dance, but the letter of rejection did not reach me, so I went there
and in the end I became the only Hungarian dancer in the project."

Beyond Front@

A Beyond Front@ projekt az egyik legfontosabb közép-európai kortárs
táncprogram volt, amely a régió országait és a táncos közösséget hívta
össze. 2008 és 2014 között mintegy harminc magyar és százötven
nemzetközi táncosnak biztosított lehetőséget alkotásra,
tapasztalatcserére és a szomszédos országok kortárs táncszakmájának
megismerésére. A projektet az Európai Bizottság példaértékű
sikertörténetnek választotta.
A projektnek Varga Bogi táncművész is részese volt, akit megkértünk,
hogy a Pro Progressione 10. születésnapja alkalmából írja le gondolatait
az itt szerzett élményekről.

"A Beyond Front@ projekt, amely próbafolyamata Zágrábban zajlott
Vánia Gála vezetésével, már a második alkalom volt, amikor
Barnáékkal dolgozhattam..... A próbatáncra nem hívtak be, de az
elutasító levél nem jutott el hozzám, így odamentem, és végül mégis
én lettem az egyetlen magyar táncos a projektben. "

Beyond Front@

The DJ table traveling 5.000 km on the Danube, made by Dávid Varga and Gergő Kukucska (2014)

A Varga Dávid és Kukucska Gergő (2014) által készített DJ pult, ami 5000 km-t tett meg a Dunán (2014)

RIVE responded to the question of the present and the future
meaning of rivers. Historically rivers are not only a main source and
centre of life, but carriers of meaning for human interaction. We
traveled the length of the River Danube, inviting people from the
Black Forest to the Black Sea to share experiences and values. Our
floating venue offered a wide-ranging cultural program, exploring
the connecting and dividing forces of the Danube and addressing
cross-national issues. The New York Times titled the project:
“Ambassadors of culture”.
Balogh Kata traveled with us on the Danube in 2014 as a volunteer for
the RIVE project. She later worked as a project manager at Pro
Progressione, on both international and domestic projects. Here's
how she remembers the RIVE project:

"For a month the boat was my home and the participants were my
family. We got up, trained, cooked together, we played music
together, we sat on the deck together for hours and watched the
shore slowly, very slowly 'pass by us'. "

RIVE - Rivers of Europe

A RIVE a folyók jelenét és múltját állította a művészeti alkotás
fókuszába. Történelmileg a folyók nem csak az élet forrásai voltak,
hanem az emberek közötti interakciók fő útvonalai is. Beutaztuk a
Duna majd teljes hosszát, a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig
meghívva az alkotókat és a közönséget, hogy élményeket és értékeket
osszunk meg egymással. Úszó helyszínünk széles művészeti
programot kínált, a Duna összekötő és elválasztó erejét vizsgálva,
régiós, történelmi kérdésekre keresve a választ. A The New York Times
a projetet a “Kultúra nagykövetei” címmel illette.
Balogh Kata a RIVE projekt önkénteseként utazta végig velünk a
Dunát 2014-ben. Később projektmenedzserként is dolgozott a Pro
Progressione-nál, nemzetközi és hazai projektben egyaránt. A RIVE
projektre így emlékszik vissza:
"Egy hónapig a hajó volt az otthonom, a résztvevők pedig a
családom. Együtt keltünk, együtt tréningeztünk, együtt főztünk,
együtt zenéltünk, együtt ültünk a dekken órákon át, s néztük a partot,
ahogy lassan, nagyon lassan „halad el mellettünk”."

RIVE - Európa folyói

The painted side of the 'performing bus' made by Zsófia Mocsár (2015)

A „díszlet busz” festett oldala, készítette: Mocsár Zsófia (2015)

EXCEPT was a 2 years long Europe-wide program with six directly
involved countries (Germany, France, Italy, Poland, Serbia and
Hungary). The project EXCEPT aimed to start up the tradition of
social theatre in Europe by knowledge transfer between European
theatrical companies.
Simon Balázs has been the leader of Utcaszínházi Alkotóközösség
for 12 years. We dreamt together and then implemented the
Exchange of Community-engaged Performing Art Practices
program. The experience and results of this project lives on in both
Utca-Szak and Pro Progressione ever since. One of the memories of
Balázs about the project:

""I have a beautiful, 20-year-old, blue-black, hippie, with painted
flowers, it belonged to a social circus in Germany, darkened with
checkered curtains! That will only be a problem ..."

EXCEPT

2013 novembere és 2015 novembere között zajlott EXCEPT elnevezésű
kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió
Kultúra keretprogramja finanszírozta. A hat ország (Németország,
Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország)
közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjedt. A projekt a
társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és
nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves
programját.
Simon Balázs 12 éve az Utca-Szak vezetője. Közösen álmodtuk, majd
valósítottuk meg az EXCEPT programot, amelynek tapasztalatai,
eredményei azóta mind az Utca-Szakban, mind a Pro Progressioneban tovább élnek. Balázs egyik emléke a projektről:

"Van egy gyönyörű, 20 éves, kék-fekete, hippibuszom, festett
virágokkal, szociális cirkuszosoké volt Németországban, kockás
függönyökkel sötétíthető! Na ezzel csak a baj lesz... "

EXCEPT

The carabiner used during the Mixdoor project by Sophie Zoletnik (2016)

A karabiner, amit Zoletnik Sophie használt a Mixdoor projekt során (2016)

New Forms in Mixdoor Performing Arts Practices was a combined
intercultural initiative, collaboration between art forms, artists and
European countries. The four elements of the projects were the
juggling and contemporary circus, vertical dance, 3D mapping and
GPS-based human interface. We have made a performance structure
with three stages, one outside and one inside performance linked to
small, site-specific happenings on the way to the theatre. Our aim was
to improve the contemporary art forms and to bring up the various arts
as well as the people and continents around the globe. In 2014 it was
was selected as a single Hungarian initiative by the European
Commission Creative Europe Program.
Zoletnik Sophie participated in the Mixdoor program in 2015-16, where
she learnt the science of wall dance, which she has been using in her
contemporary circus work ever since. She remember so the project:
"It was a wonderful experience in the spring of 2015 to swing, jump and
somersault on the wall of the building on the bank of the Danube 15
meters high, this week I mastered the most basic elements of the wall
dance technique."

MIXDOOR

A Mixdoor – New Forms In Mixdoor Performing Arts Practices 2014ben az Európai Bizottság Kreatív Európa programja által egyetlen
magyar kezdeményezésként támogatásra ítélt, kétéves művészeti
projekt. A felkészítő időszakban négy nemzetközi workshop került
megszervezésre, melyekhez az adott város (Torun, Zágráb, Elefsina,
Budapest) helyi művészeinek is volt lehetőségük csatlakozni. A projekt
eredményeképpen létrejövő nagyszabású előadás a vertikális tánc, a
modern cirkuszművészet, a 3D-s vetítés, a zene és a térspecifikus
művészeti alkotások ötvözetéből született meg. A projekt
újraértelmezte az előadások helyszínéül szolgáló köztereket, továbbá
turnéja során új közönséget célzott meg Európa-szerte az
összművészeti produkciókkal.
Zoletnik Sophie 2015-16-ban vett részt a Mixdoor programban, itt
sajátította el a faltánc tudományát, amelyet azóta is használ kortárs
cirkuszi alkotómunkájában. A projektre így emlékszik vissza:
"Csodálatos élmény volt 2015 tavaszán a Duna parti épület falán 15
méter magasan lengedezni, ugrálni, szaltózni, ezen a héten
sajátítottam el a faltánc technika legalapabb elemeit. "

MIXDOOR

The props of the 'magic trick' in the Journey/Drom show from Kristóf Horváth (2016-2017)

Horváth Kristóf „mágikus trükk”-jének kellékei a Journey/Drom előadásból (2016-2017)

The JOURNEY / DROM is a collaborative theatre project with Roma
and non-Roma artists and communities, in which an artistic
platform to tell the stories of Roma, who went from the north of
Serbia, through Hungary to Germany, is provided. What
circumstances did they try to escape? Which difficulties did they
face on their journey? What dreams did they have – and what
happened in the end? Is there an end? For Roma coming from the
Balkans, the route from Novi Sad via Budapest to Berlin is often the
only gateway to seek asylum in Germany. Over 1050km are passed
in overcrowded, broken cars – or even on foot; leaving behind their
homes and familiar roots, hoping for a better life.
Horváth Kristóf-“Színész Bob” participated in the Journey / Drom
program between 2015 and 2017. Later, as leader of the Tudás
Hatalom group, he was closely linked to Pro Progressione, where he
also became a member of the umbrella organization. Now he tells
us about the Journey/Drom project:
"The title of the piece was The Journey / Drom, a crazy reality show. It
was so crazy that during a rehearsal at an outdoor location, the
porter of the building called the security guards to us because he
thought we were really going to kill each other."

JOURNEY/DROM

Az Újvidékről Berlinbe vezető út évekig a balkáni romák egyetlen kiútja
volt a szegénységből és kirekesztettségből. A balkáni országok
hivatalos „biztonságossá” minősítése azonban a német
menekültstátusz megszerzésének esélyét a nullával tette egyenlővé.
Miként lehetséges a normális, kiszámítható élet azok számára, akik a
német kitoloncolás és a balkáni agónia között rekedtek?
Horváth Kristóf-“Színész Bob” 2015-2017 között vett részt a Vándorlásra
születve (Journey/Drom) programban. Később a Tudás Hatalom
vezetőjeként is sok szál kötötte a Pro Progressione-hoz, ahol
ernyőszervezeti taggá is vált. Most a Journey/Drom projektről mesél
nekünk:

"A darab címe The Journey/Drom volt, egy őrült valóságshow. Annyira
őrült, hogy egy külső helyszínen tartott próba közben az épület
portása ránk hívta a biztonsági őröket, mert azt hitte, tényleg meg
fogjuk ölni egymást. "

JOURNEY/DROM

The microphone, representing the equipment of Miklós Both used during hunderds of recordings on
Ukranian villages (2017-2018)
Both Miklós egyik mikrofonja abból a felszerelésből, amelyet az ukrán falvakban készült több száz
felvételhez használtak (2017-2018)

POLYPHONY was a collaborative research project involving
traditional and contemporary music and performing arts to discover,
record and promote the disappearing cultural heritage of Ukraine.
The main goal of the project was to digitize and archive the last living
peasant music in the remote areas of Ukraine and to present it
Europe-wide by using contemporary tools of music and performing
arts.

POLYPHONY - UNKNOWN UKRAINE

A POLYPHONY számos ukrajnai utazás eredményeként jött létre,
amelyek keretein belül Both Miklós az autentikus kultúrát próbálta
felkutatni. A projekt folyamán nemzetközi partnerekkel
együttműködve kötöttük össze a történelmet a népi hagyományokkal,
a zenét a filmmel és az előadó-művészettel. A projekt első éve a
gyűjtésre és kutatásra fókuszált, amely eredményeként egy online
platform született. A második évben a projektben részt vevő zenészek
az ukrajnai autentikus parasztkultúrát képviselő énekesekkel
kiegészülve európai turnéra indultak.

POLYPHONY - ISMERETLEN UKRAJNA

The 'rice-ball' created by the participants during the Academies (2014-2019)

Az Akadémiák résztvevői által készített "rizslabdák" egyike (2014–2019)

Academy for Actors of Social Change will improve and widen the
skills of professionals of social and educational fields, youth
workers and individuals working with underprivileged people in
remote areas of the world. The two-week programme invited 40
young professionals representing 8 organizations from all over
Europe to learn and experiment with new ways of working with
underprivileged youth through special social art practices in the
fields of Theatre In Education techniques, mask & object work,
psychology, sociology, music and other disciplines.
Hajdú Fanny has been working on the Academy project since
2018, she told us about her experiences:

"At the time, I had no idea that the commitment was really forever
- because even that summer, I fell in love with the Academy as it
is, definitively and irrevocably."

ACADEMY FOR ACTORS OF SOCIAL CHANGE

Az Academy for Actors of Social Change célja a szociális területen
működő szakemberek, pedagógusok, művészek és szociális
munkások eszköztárának bővítése a hátrányos helyzetű
fiatalokkal végzett munkában. A kéthetes oktatási program
keretein belül 40 fiatal szakember dolgozott együtt 8 különböző
ország szervezeteinek képviseletében. A résztvevőknek a projekt
során lehetőségük nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokkal
folytatott munkájukhoz új, művészeti technikákkal bővítsék
szakmai eszköztárukat: többek között különféle színházi
technikákkal, például az elnyomottak színháza vagy a színházi
nevelés területéről.
Hajdú Fanny 2018 óta foglalkozik az Akadémia projekttel,
amelyről így mesélt:
"Akkor még nem sejtettem, hogy a vállalás tényleg örökre szól –
mert még azon a nyáron beleszerettem az Akadémiába úgy,
ahogy van, végérvényesen és visszavonhatatlanul."

ACADEMY FOR ACTORS OF SOCIAL CHANGE

The first prototype fake prehistoric vase, which didn't want to break as Máté Czakó hoped for (2018)

Az első hamis őskori váza prototípusa, amely nem akart úgy törni, ahogy Czakó Máté remélte (2018)

Journey to the Beginnings is a collaborative project involving
prehistoric cultural heritage sites and museums, contemporary arts
and new technologies to rediscover and promote the prehistoric
cultural heritage of the ancient civilizations that lived along the river
Danube.
Czakó Máté was the inventor, artistic director and director of the
theatrical adventure game of the Journey to the Beginnings
project. Máté - with whom we are currently working on the
interpretation of prehistory again on our project Our shared
heritage - Vučedol Culture - told us about his experiences with
'Journey':
"Through the project, I was able to gain very serious and deep
experience in archeology and through it in the acquisition of
knowledge and knowledge transfer. It’s amazing to think through
and understand how the message of the past reaches us. Well yet
to experience !!"

JOURNEY TO THE BEGINNINGS

Az Utazás a kezdetekhez egy interdiszciplináris projekt a kortárs tánc, a
kortárs zene, az új technológia és a régészet határán. A projekt fő célja,
hogy a Duna menti őskori kulturális jelenségek kortárs
előadóművészeti interpretációja által felhívja a figyelmet a kevésbé
ismert, de annál jelentősebb kulturális örökségünkre, és hogy a
tudomány és a művészet találkozása új közönséget vonzzon mindkét
kulturális szektorba.
Czakó Máté a Journey to the Beginnings (Utazás a kezdetekhez)
projekt színházi kalandjátékának kitalálója, művészeti vezetője és
rendezője volt. Máté - akivel jelenleg ismét az őskor interpretációján
dolgozunk együtt Our shared heritage - Vučedol Culture
projektünkön - így mesélt nekünk a 'Journey'-vel kapcsolatos
élményeiről:

"A projekt által nagyon komoly és mély tapasztalatokat sikerült
szereznem a régészetről és rajta keresztül az ismeretszerzésről és a
tudásátadásról. Elképesztő végiggondolni és megérteni, hogyan ér el
hozzánk a múlt üzenete. Hát még megtapasztalni!! "

JOURNEY TO THE BEGINNINGS

The 'object' of the Play!Mobile project set up in 12 villages all over Europe, designed by Bálint Tóth (2019)

A Play! Mobile projekt Tóth Bálint által tervezett, Európa 12 falvában felállított „tárgya” (2019)

Play! MOBILE aimed to encourage cultural participation in the
micro regions of Europe. We believe that community art practice,
the creation of modifiable site-specific installations and the
development of a participatory game as a platform for interaction
between artist-artifact and public, offers a sophisticated and
inclusive way for capacity building and the development of new
audiences.
By turning public spaces of the visited settlements into
playgrounds of contemporary art, we aimed to create an alternative
way of cultural consumption, a methodology to present
contemporary artworks without the necessity of having all the
satisfactory infrastructure.

PLAY! MOBILE

A Play! MOBILE célja, hogy ösztönözze a kulturális részvételt az
európai kistérségekben. Úgy véljük, hogy a közösségi művészi
gyakorlat, az adaptálható térspecifikus installációk és egy részvételi
alapú színházi játék létrehozása a művész-művészeti alkotás és a
közönség közötti kölcsönhatás platformjaként egy kifinomult és
inkluzív módszer a vidéki közönségek megszólítására és
érdeklődésük felkeltésére.
A látogatott települések köztereit a kortárs művészetek játszóterévé
átalakításával a művészetek befogadásának alternatív módját
kívántuk megteremteni – egy módszertant a kortárs műalkotások
bemutatására anélkül, hogy az komolyabb infrastruktúra meglétét
kívánná.

Pro Progressione.
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At the national level, we also function as an umbrella organization for Hungarian artists, embracing young emerging creators and art
collectives in the field of performing arts. We place great emphasis on the creation of special performances in collaboration with
other companies – which projects, on the one hand, push the boundaries of the traditionally interpreted theatrical performance, and
on the other hand, represent a unique experience for both the creators and the audience due to their cross-sectoral nature. Our
latest performance titled BANQUET FOR BEES was born from the marriage of performing arts, science and gastronomy, but in
recent years we have also created space- and site-specific performances such as tram theatre, running theatre, wall theatre etc. We
are also really proud to be the co-organizer of SZABIHÍD for several years now. Szabihíd is an experimental programme focusing on
urban planning and public space development. It is about the freedom of arts, sports, community programmes or just enjoying good
time together on the Liberty Bridge in the heart of Budapest.

A Pro Progressione Magyarországon ernyőszervezetként is működik: támogatja a feltörekvő fiatal művészeket, művészeti
társulatokat, egyedi kezdeményezéseket. PP Arts pillérünk keretein belül a különleges, rendhagyó előadások létrehozására
összpontosítunk – ide tartoznak azon projektjeink, melyek folyamatosan feszegetik a hagyományosan értelmezett színházi előadás
határait, interdiszciplináris jellegük miatt pedig egyedülálló élményt nyújtanak mind az alkotók, mind a közönség számára. A
BANQUET FOR BEES / MÉHEK című előadásunk az előadóművészet, a tudomány és a gasztronómia különös nászából született, de
az elmúlt években hely- és térspecifikus előadásokként létrehoztunk már villamosszínházat, futószínházat, (tűz)falszínházat is.
Büszkék vagyunk arra, hogy évek óta a SZABIHÍD – egy urbanisztikai, közterület-fejlesztési és nem utolsósorban művészeti kísérlet –
társszervezői vagyunk, mely a művészetek, a sport, a közösségi programok szabadságáról szól, arról, hogy érezzük együtt jól
magunkat a Szabadság hídon, Budapest szívében.

We use arts for transformation in the area of cultural and natural heritage interpretation. We wish to step out from the well-known
practices and find new, engaging ways to generate meaningful dialogue with professionals and the wider public about pressing
issues such as the protection or revitalization of our cultural heritage in Hungary and Europe wide, or the climate changes and the
importance of our environment. Our highlighted initiative of this field was a Creative Europe project called JOURNEY TO THE
BEGINNINGS, that introduced prehistory through the eye of an interdisciplinary collaboration of archaeologists, performing artists
and IT developers. The OUR SHARED HERITAGE – VUCEDOL CULTURE project continues to elaborate this subject with a focus on our
shared heritage of the Croatian-Hungarian border region.

A PP Cult pillér projektjeinek fókuszában a kulturális és természeti örökség interpretációja áll – e témák újraértelmezéséhez használjuk
a művészetet, mint kreatív eszközt. Szeretnénk kilépni a jól ismert keretek közül, és új, vonzó módszereket találni arra, hogy érdemi
párbeszédet teremtsünk a szakemberekkel és a szélesebb körű nyilvánossággal olyan sürgető kérdésekről, mint például a kulturális
örökségünk védelme és újjáélesztése Magyarországon és Európában, vagy az éghajlatváltozás következményeinek és környezetünk
fontosságának tudatosítása. Egyik első kiemelt kezdeményezésünk ezen a területen a JOURNEY TO THE BEGINNINGS – UTAZÁS A
KEZDETEKHEZ című Kreatív Európa projekt volt, amely prehisztorikus kort a régészet, az előadó-művészet és modern technológia
interdiszciplináris együttműködéséből született különleges feldolgozásán keresztül mutatta be. Az OUR SHARED HERITAGE –
VUCEDOL CULTURE projektünk e téma folytatása a horvát-magyar határvidék közös örökségére összpontosítva.

We promote socially engaged arts by connecting social, educational and artistic fields at the national and international level. We are
proud to have carried out numerous projects all aiming to explore innovative ways of social inclusion and contribute to social
transformation through the language of arts. In the last few years, our main focus has been on underprivileged youth. Our aim is to
give these young people a chance to step out of their tight realities and meet new people, concepts and methods. For this end, we
participate in the creation of international youth worker exchanges, such as our ACADEMY FOR ACTORS OF CIVIL CHANGE project,
strategic partnerships for youth such as ACADEMY+, and socially engaged Creative Europe projects such as WHAT’SAP, as well as
online conferences such as the @CADEMY CONFERENCE. Our mission under this pillar is to change the perception on Social Art
Practices and consolidate it as a profession in Europe and beyond.

Hazai és nemzetközi szinten is támogatjuk a társadalmilag elkötelezett művészeteket a szociális-, oktatási- és művészeti területek
összekapcsolásával, együttműködésük lehetőségének megteremtésével. Büszkék vagyunk arra, hogy számos olyan projektet
valósíthatunk meg, melyek innovatív megoldásokat kínálnak a szociális érzékenység fejlesztésére, és a művészet nyelvén keresztül
hozzájárulnak a társadalmi átalakulás további lépéseihez. Eddigi munkánk során elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalokra
fókuszáltunk – esélyt adtunk nekik, hogy kiléphessenek szűk valóságukból, új emberekkel, új szakmai elképzelésekkel és
módszerekkel ismerkedhessenek meg. E célból rendszeresen részt veszünk ifjúsági csereprogramok, képzések, workshopok
létrehozásában (ilyen például az ACADEMY FOR ACTORS OF CIVIL CHANGE projektünk), stratégiai partnerségek kialakításában
(ACADEMY+ projektünk), emellett olyan társadalmilag elkötelezett Kreatív Európa programokban, mint a WHAT’SAP, illetve ehhez a
témához kapcsolódó online konferenciák szervezésében és szakmai lebonyolításában (@CADEMY CONFERENCE). A PP Social
pillérünkkel küldetésünk, hogy megváltoztassuk a szociális művészeti gyakorlatokról alkotott nézeteket, és segítsük komoly
szakmaként való megszilárdítását Európában és szerte a világban.

PP Sound pillar understands music as not only an art form, but as a cultural activity: collects initiatives related to music as vivid
tradition. The pillar highlights our unique artistic approach that is used to interpret cultural heritage – like the POLYPHONY PROJECT –
or to create a special interdisciplinary performance based on soundscapes of rural Europe – the HOME PROJECT. We always have
strong intention to step towards the field of education, thus Polyphony archive is already enriched with an innovative educational tool
– the FOLK MUSIC EDUCATION FOR FUTURE GENERATIONS – FOLK_ME. The pillar’s initiatives are strongly supported by the European
Commission.

A PP Sound pillér a zenét nemcsak művészeti formának tekinti, hanem kulturális tevékenységnek is – így ez a terület azokat a
projekteket foglalja magába, amelyek fókuszában a zene, mint élő hagyomány áll. Az ide tartozó projektekben kiemeljük azt az
egyedülálló művészi megközelítést, amely alapján a kulturális örökséget értelmezzük (például a POLYPHONY projektünkkel); máskor
egy speciális, a vidéki Európa hangzásképein alapuló interdiszciplináris előadást hozunk létre (HOME projektünk). Határozott
szándékunk, hogy lépéseket tegyünk ezen új megközelítések (köz)oktatásba való bevonhatóságának irányába, ezért például a
Polyphony archívumot nemrég egy innovatív oktatási projekttel – a FOLK MUSIC EDUCATION FOR FUTURE GENERATIONS – FOLK_ME –
kapcsoltuk össze. A pillér projektjei nagyrészt az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg.
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