Utazás a bálna középpontja felé
Üdvözlünk az Art Marketen, ami nemcsak egy kiállítás, hanem vásár is egyben.
De hogy is van ez? Az Art Market egy művészeti vásár, azaz minden itt látott kép,
festmény, szobor, vagy bármilyen művészeti alkotás megvásárolható.
A kiállított művek alkotói lehetnek fiatalok vagy öregek, de velünk egy korban
élnek, azaz KORTÁRS alkotók. Ha szerencséd van a galériáknál találkozhatsz is
velük, ne félj kérdezni az itt dolgozóktól!
Az Art Marketen minden évben más és más műalkotásokat láthatsz,
amelyek a világ több országából érkeztek.

Egy kortárs mű lóghat a falon,
állhat a szoba közepén és elférhet
akár a tenyeredben is.
Rendezd be a szobádat
képzeletben, és keress
egy-egy példát, hogy
mit tennél….
• ki a falra?
• a polcodra?
• a szoba közepére?

Járd körbe a bálna gyomrát a következő feladatok segítségével, nyugodtan menj
közel, és nézz meg mindent alaposan, ami tetszik, de fontos, hogy ne nyúlj hozzá!
Ezek az alkotások egyediek, megismételhetetlenek és persze sérülékenyek is.

A vásáron nemcsak a témák
nagyon változatosak, de az
anyagok is. Miközben sétálsz,
figyeld meg, hogy miből
készülhettek a művek, és ha nem
vagy benne biztos kérdezz rá.
Keress néhány példát
a legnépszerűbb technikákra!
Keress egy-egy példát
és a kedvenceid nevét írd ide:
Festmény
Fotó
Kollázs,
amikor több különböző anyagból tevődik össze a kép
Gipszszobor
Ceruzarajz

Az állatok ábrázolása nagyon kedvelt a
művészetben. Ezek lehetnek házikedvencek,
vadállatok, vagy bármilyen rovar, madár.
Keresd meg a
kiállításban ezeket az
állatokat. Ha megvan,
karikázd be, és
otthon színezd ki!

Otthon próbáld ki te is a montázs
technikát „Víz alatti világ” témában:
gyűjtsd össze azokat az újságokat,
amiket már elolvastatok és vág j ki
olyan részleteket, képeket, feliratokat,
amik szerinted a témába illenek,
majd ragaszd fel ezeket egy papírra.
Engedd el a képzeleted,
új lényeket is megalkothatsz!

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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