A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria sajtóanyaga
Fény tematikájú programjaink
A Fény Nemzetközi Éve 2015 programsorozat részeként továbbra is a fény témájával
foglalkozunk a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában. A mesterséges és természetes,
a tudományos és transzcendentális fény jelenik meg kiállításainkon, múzeumpedagógiai
foglalkozásainkon és matinénk programjában is.

ÚJ KIÁLLÍTÁSOK
Lumina – Hommage á Kepes György
2015. november 4. – december 31.
Kepes György munkássága előtt tiszteleg kortárs művészeti kiállításunk, mely a fény különböző
megjelenési formáit mutatja be. A fény-árnyék hatás, a tükröződések, a spirituális és a technikai
fény közötti különbséget, esetleges párhuzamokat több alkotó művén keresztül járja körbe a
tárlat.
Kiállítók: Mátrai Erik, Szabó Amanda, Szigeti G. Csongor, Szvet Tamás
Kurátor: Kaposi Dorka
Megnyitó: 2015. november 4. (szerda) 18 óra
A kiállítás megnyitja: Mészáros Flóra művészettörénész
Fénytények – a Magyar Tudományos Akadémia pályázatára érkezett művek
2015. november 14. – december 31.
A Magyar Tudományos Akadémia által általános és középiskolai tanulók részére meghirdetett
pályázatára érkezett két- és három dimenziós alkotások a természetes és mesterséges fény
szerepét mutatják be életünkben, valamint hatását a mindennapokban, az ünnepeken és a
fantázia világában. A rendezvény részeként bemutatjuk a Fény Nemzetközi Éve 2015
programsorozat kiállításait és kísérő programjait összefoglaló katalógusunkat is. A részletes
kiírást megtalálja honlapunkon.
Megnyitó: 2015. november 14. (szombat) 15 óra
A kiállítást megnyitja: Csáji Attila fényművész és Dr. Kroó Norbert akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja

KÍSÉRŐ PROGRAMOK
Tárlatvezetések: november 7. (szombat) és a művészek közreműködésével illetve a galéria
nyitvatartási idejében igény szerint.
Workshopok és múzeumpedagógiai foglalkozások
Varázslatos befőttesüveg – művészet és tudomány találkozása, ahol még a fényt is üvegbe zárjuk.
A foglalkozásokra jelentkezni lehet a muzeumpedagogia@deak17galeria.hu címen.
Pedagógus program – Új módszerek a rajz és vizuális kultúra oktatásában
2015. november 14. (szombat) 10.00-12.30
Előadók: Opánszki Tamás festőművész, a Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari
Szakközépiskola rajztanára előadásának címe Térdimenziók (A képzeletbeli és a reális tér művészi
változatai) és Zombori Béla a Kaptár Archívum vezetője.
Az előadássorozat további programjai megtekinthetők a honlapunkon.
Fonallámpa készítő workshop
2015. november 27. 9 - 16.00
Gömblámpa készítő workshop a fény éve jegyében. Hasznosítsd újra a nagymama maradék
fonalat és készíts velünk gömblámpát belőle a szivárvány színeiben, vagy éppen az ősz
hangulatában! A 12 darabos fényfüzér elkészítésének ideje mindössze másfél óra. A program
ingyenes, de regisztrációköteles. Jelentkezés a muzeumpedagogia@deak17galeria.hu címen.
Nightmo – bemutatkozik a KIBU projektje
2015. november 27., 14.00
A fény tudományos oldalát fürkésszük a Kitchen Budapest által mentorált design projekt, a
Nightmo segítségével. A szuperintelligens lámpa érzékeli a fény mennyiségét, így fokozatosan
világosodik, sőt még azt is tudja, hogy van-e ember a szobában. A Nightmo születéséről maga a
tervező mesél nekünk!
Világjáró gyerekek: a házigazda Svédország
2015. november 21. 10-13.00
A messzi Skandináv államokban ilyenkor már a nap nagy részében sötét van, sokan pedig súlyos
depresszióra panaszkodnak. Mi viszont mégis oda utazunk, sőt a svédek meséivel, szokásaival és
játékaival is megismerkedünk. Útitársaink Nils Horgersson és Harisnyás Pippi lesznek, akiktől
hasznos svéd szavakat tanulunk, megismerkedünk Svédország természetrajzával, mókás
gyömbéres kekszeket dekorálunk, végül pedig Pippinek is készítünk egy óriási születésnapi
képeslapot! De psssssz, ez meglepetés! Részletes programot találsz honlapunkon!
A matiné szakmai együttműködő partnere a Skandináv Ház Alapítvány, támogatója az IKEA
Magyarország.

Deák17-külföld:
Maschinenmench / Gépemberek utazó tárlat az Ecsetgyárban
2015. november 18. – december 31.
A Gépemberek kiállításunk utazó tárlata a kolozsvári Ecsetgyár vendége lesz az év végéig.
A kiállításon szereplő művészek: Babos (Zsili) Bertalan, Dobos Tamás, Csernátony Lukács László,
Gyarmati Zsolt, Győrffy László, Horváth-Lóczi Judit, Karácsonyi László, Koleszár Adél, Máriás
István (Horror Pista), Ördög Noémi (Naomi Devil), Szabó Ottó, Szöllősi Géza, Verebics Ágnes

További információk:
Kaposi Dorka
dorka.kaposi@gmail.com
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