
2019. június 22., szombat

13:00–16:30

Zománcművészeti workshop
Készítsd el saját zománc ékszeredet Hegedűs Ágota zománcművész, művészette-
rapeuta segítségével!

13:00–19:00

Készítsd el saját ruhatervedet
A legkisebbektől a legnagyobbakig várjuk az érdeklődőket, hogy a roma festőmű-
vésznők kiállításának festményei között, azokból ihletet merítve készítsük el saját,  
a látott motívumokat újragondoló öltözékek terveit.  

14:00–16:00

Művészeti séta és műteremlátogatás
Megismerkedhetünk a város művészeti életével, bekukkanthatunk a Szentendrei 
 Régi Művésztelep műtermeibe, és megismerkedhetünk az ott dolgozó művészekkel.  
Indulás: ÚjMűhely Galéria (Szentendre, Fő tér 20.)

16:00–19:00

Rendezd képregénybe szobrainkat
Asszociációs alkotófeladat keretében keltjük életre a Szentendrei Régi Művésztelep 
kertjében nyílt Szobrok a kertben című kiállítás szobrait.

MANK Galéria és 
Szentendrei Régi Művésztelep
Szentendre, Bogdányi u. 51.

A program idején a MANK Galériában megtekinthető:
Emlék–Álom–Kutya–Világ 
Roma festőművésznők tárlata

A program idején a Szentendrei Régi Művésztelepen megtekinthető:
Szobrok a kertben
Szoborkiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében
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17:00–19:00

Legyél Te is festőművész!
Éld át az alkotás örömét Knyihár Amarilla, a Szentendrei Régi Művésztelep művé-
szének vezetésével, és készítsd el saját mesterművedet!

 Regisztráció: kozonseg@alkotomuveszet.hu

19:00 –20:00

Tárlatvezetés Farkas Franciska színésznővel
Az Emlék – Álom – Kutya – Világ című kiállítás roma festőművésznők által készített 
munkáit a gazdag figurateremtő képzelet, a merész színfantázia jellemzi. 
Ebben a  világban vezet körbe minket Farkas Franciska.

ÚjMűhely Galéria
Szentendre, Fő tér 20.

A program idején az ÚjMűhely Galériában megtekinthető:
Hommage à Barcsay 
Pataki Ferenc festőművész kiállítása

11:00 és 14:00

Tárlatvezetés Pataki Ferenc kiállításán
A tárlatvezetést tartja: Pataki Ferenc festőművész és Szepes Hédi művészettörténész.

15:00 –18:00

Monotípia workshop
A foglalkozás során az érdeklődők játékos formában sajátíthatják el a sokszorosító 
grafika alapjait.

 Regisztráció: ujmuhelygaleria@alkotomuveszet.hu

19:00

NOÉMO Akusztik
Zeneműhely a belső udvarban.

20:00 – 23:00

Fényfestés
Fényfestés az ÚjMűhely Galéria homlokzatán. Lipták Mihály vezetésével az épületben 
1980-tól 2003-ig működő Szentendrei Grafikai Műhelyben készült szitanyomatok ele-
venednek meg a jellegzetes Fő téri homlokzaton.

22:00

Sauropoda Trio
Zeneműhely a belső udvarban.


