Idén kiemelten szerepelnek a Visegrádi Együttműködés (V4)
országai! Tudjátok melyik ez a négy ország?

Barangoló az Art Marketen
Az Art Market már 2011 óta az egyetlen hazai kortárs művészeti vásár,
ahol a magyar kiállítók mellett mára már minden kontinensről
képviseltetik magukat a művészek és galériák.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is öt földrész 40 országából
érkeztek a kiállítók, és a vásárt évente körülbelül
30.000 ember látogatta meg. Micsoda számok, igaz?
Járjátok körbe a kiállítást, és figyeljetek meg
néhány izgalmas részletet a Barangoló segítségével!

Az Art Market, ahogyan a neve is mutatja, egy művészeti
vásár. Tehát az itt kiállított alkotások mindegyike eladó.
Ha egy műtárgy mellett egy piros kis pöttyöt látsz,
azt jelenti, hogy az már elkelt.
Képzeld azt, hogy amikor belépsz a vásárra, nyertél
10.000.000 forintot, amit csak itt tudsz elkölteni.
Mit vennél belőle?

Egy kortárs műveket bemutató kiállításon ha azt mondjuk festmény, akkor
nemcsak egy vászon alapra, ecsettel festett olaj, vagy tempera képre kell
gondolni, a technikai megoldások határtalanok. Nézz körbe a galériáknál
és keress olyan képeket, amik eltérnek a hagyományostól.
Írj egy-egy példát, olyan festményre, amely:
mintha a vizes festék összefolyna,
a festmény, mintha egy fotó lenne,
pontosan megszerkesztett, vonalzóval készült,
a festékréteg kidudorodik az alapból.

A műtárgyak árai sok esetben ki vannak írva,
de a galériák képviselőitől is kérdezhetsz,
örömmel segítenek.

Bevásárlólista:

Az Art Market fotóművészeti szekciója a Bálna második emeletén található.
Ne lepődj meg, ha ismerős nevekkel találkozol itt, ugyanis van néhány
galéria, amelyek mindkét részlegen meg jelennek. Találsz ilyet?
Az idei fotórészlegen azok a kezdő művészek is lehetőséget kaptak,
akik a visegrádi négyek országaiban frissen diplomáztak.
A New Visegrad Photography fiatal fotográfusai változatos
témákat boncolgatnak és a stílusuk is szerteágazó.
Válaszd ki, hogy melyik fotó tetszik a leg jobban
és jegyezd fel az alkotó nevét. Lehet, hogy néhány
év múlva újra megtalálod az egyik galériában,
vagy kortárs múzeumban is.

2021-ben is túlnyúlik a kiállítás a vásár területén, méghozzá 10 km hosszan!
Hogyan lehetséges ez? Nem csak a Bálna ad helyet az Art Marketnek, hanem
Budapest különböző közterein is jelen van. Tizenegy kortárs műalkotásról
készült plakátot helyeztek ki a főváros forgalmas pontjaira.
Találkoztál valahol velük? Ezek a művek természetesen a vásáron
is megtalálhatóak, a térkép és a részletek segítségével barangold be
a bálna gyomrát és keresd meg a kiválasztott műveket.
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A galériáknál nyugodtan kérdezhetsz is róluk,
örömmel segítenek.
Ha véletlenül nem találsz meg egy alkotást,
akkor kérj segítséget az Információs pultnál,
a vásáron az utolsó pillanatban is változhatnak
a kiállítók vagy a bemutatott művek.
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