
 

 

A Deák17 Galéria sajtóközleménye 

Fény tematikájú programjaink 

Galériánk is csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia Fény Nemzetközi Éve 2015 programsorozatához 

így szeptembertől decemberig is fényárban úszik majd kiállítóterünk. Fotópályázatunkra beérkezett 

pályamunkák legjobbjaiból rendezett tárlaton túl pedagógiai programsorozatunkban a fénnyel tanítás 

technikáival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

FOTÓMŰVÉSZET 

Fény és fényjelenségek vizuális megfogalmazása 

Eredményhirdetés és megnyitó: 2015. szeptember 23. (szerda) 17.00 óra  

A kiállítás megtekinthető 2015. október 31-ig. 

A díjakat átadja: Benkő Imre fotográfus 

Szeptember 23-án nyíló tárlatunkon a Magyar Tudományos Akadémia által életre hívott Fény Nemzetközi Éve 

programsorozat részeként Fény és fényjelenségek vizuális megformázása  című fotópályázatunk 

anyagának legjobb munkái kerülnek bemutatásra. A pályázatra fotó kategóriában nevezhetnek a különböző 

korosztályok képviselői, 10-től 23 éves korig. Még nem késő jelentkezni megmérettetésünkre, szeptember 

20-ig várjuk a fotókat! Az egy hónapos tárlaton közel 30 darab díjazott fotóalkotás tekinthető meg a városi 

fények, égi jelenségek, fény és források illetve árnyak és csillogások témakategóriákban. 

FÉNYMŰVÉSZET 

Hommage a Kepes György - kortárs m űvészeti kiállítás 

Megnyitó: 2015. november 4. (szerda)  

A kiállítás megtekinthető 2015. december 31.-ig. 

Kiállítók : Mátrai Erik, Szabó Amanda, Szigeti G. Csongor, Szvet Tamás 

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. 

  



 

MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY 

A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Fény Nemzetközi Éve programsorozat pályázataira 

beküldött legjobb alkotásokból rendezett kiállítás a fény tudományhoz és technikához fűződő kapcsolatát 

bemutató fényképek. Részletek a honlapunkon. 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

MÚZEUMPEDAGÓGIA 

Novemberben és decemberben Light painting  (Fényfestő), Lámpa(búra) készít ő és Világító mécses  

workshopokat hirdetünk korosztályi megkötés nélkül. Foglalkozásainkra hétköznapokon főként iskolai 

csoportok jelentkezését várjuk, melyhez előzetes időpontfoglalás szükséges a 

muzeumpedagogia@deak17galeria.hu  címen, hétvégi foglalkozásaink részleteiért kérjük, keresse fel 

honlapunkat. 

TÁRLATVEZETÉSEK 

Ne csak lásd, hanem értsd és érezd is! Fényművészeti kiállításunkhoz kapcsolódó tárlatvezetéseinken a fény 

művészi, tudományos oldalai is megmutatkozik a művészek tolmácsolásával. Időpontok:  nov.7. (szombat), 

nov. 27. (péntek). 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

November 14-én Fény-árnyék használatáról a képzőművészetben című előadásunkra invitáljuk a 

pedagógusokat, szülőket és a művészeti nevelés iránt érdeklődőket. 

KÖNYVBEMUTATÓ 

December 5-én a legkisebbeket várjuk könyvbemutatónkra. Részletek a honlapunkon. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeretne többet megtudni a Deák17 Gyermek és Ifjúsá gi Művészeti Galéria kiállításairól és 

programjairól? Ajánlaná barátainak? Keresse fel Facebook oldalunkat ! 

 

Minden kiállítás és program ingyenesen látogatható! 

Nyitva tartás: kedd-péntek 10:00–18:00 óra, illetve szombat: 9:00-13:00 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Kaposi Dorka, galériavezető 

Telefon: +36 70 967 7812 

E-mail: dorka.kaposi@gmail.com 

www.deak17galeria.hu 

 


