Sajtóközlemény
HASONMÁS - határtalan jelenlét
Fogyatékkal élő művészek festményei Budapest szívében.

2019. december 11-én szerdán a K11 Művészeti és Kulturális Központba ad otthont annak a
különleges kiállításnak, mely a Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány és a ParaArt Nemzetközi
Egyesület együttműködésének köszönhetően jött létre.
A kiállítás egy olyan művészeti program keretén belül valósul meg, amely már 18 éve biztosít
lehetőséget az ország számos pontján élő tehetséges értelmi sérült felnőttnek, művészeti
képzésre, illetve, hogy a képzőművészet eszközeivel kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket.
A program középpontjában a tehetséggondozás és az egyénre szabott fejlesztés áll.
A kiállítás címe: HASONMÁS - határtalan jelenlét
Az Alapítvány közel harminc éve, több száz fogyatékossággal élő ember lakhatását,
foglalkoztatását, művészeti képzését, valamint rászoruló gyermekek ellátását teszi lehetővé
családias környezetben.
További információ: www.lampas92.hu
A két szervezet a társadalmi elfogadás, közös felelősségvállalás jegyében mutatja be
fogyatékossággal élő embertársaink tehetségét, munkáját, életét.
Az alkotások jól reprezentálják, hogy ezek a sérült, ám tehetséges alkotók milyen
érzékenységgel tudják bemutatni a világunkat, a mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket.
Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi kiállításon, találkozón mutatták be az alkotók
tehetségüket, ezáltal az Alapítvány tevékenységét, mely egyben társadalmi érzékenyítő
projekt is.
„Idén képzőművészeti téma a Hasonmás. A művészettörténeti és irodalomtörténeti bevezető
után egy olyan megbeszélést tartunk, melyben a valószínűsíthető lehetőségek, a feltételezések
kerülnek előtérbe. Feltételezzük, hogy rajtunk kívül létezik a nagyvilágban még egy
ugyanolyan egyén, mint mi vagyunk és megpróbáljuk megfogalmazni, ábrázolni ezt a hozzánk
nagyon hasonló, de mégis tőlünk különböző ént. A kemencei alkotótáborban a tükröződésen
keresztül eljutottunk egy énkeresésig, melyben főszerepet kapott az egyedi és a hasonmás
párbeszéde. Az idealizált ént most megpróbáljuk felváltani egy negatív hőssel, mintegy
megpróbáljuk kiugrasztani magunkból a kisördögöt, mely mindnyájunkban ott lakozik.
Az elkészült művekből kiállítást rendezünk, a friss alkotásokat meg a workshop végén közösen
értékeljük.”
Pető Hunor - Munkácsy-díjas képzőművész, művészeti vezető
A Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány és a ParaArt Nemzetközi Egyesület idei Kárpátmedencei művészeti programjának kiemelkedő állomásai:

● Tavasszal a főváros szívében a BAB Galériában indították művészeti évüket, ahol az
elmúlt évek válogatásából nyitottak kiállítást - Színnel Lélekkel címmel.
● Április 3-án a NEXON Kft. meghívására a Váci úti székházukban rendeztek kiállításmegnyitó ünnepséget - Művész Reggeli címmel.
● Júniusban befejeződött országos tehetségkutató program és egy hetes kemencei
alkotótábor, ahová az ország minden pontjáról érkeztek fogyatékkal élő kisművészek.
Ami külön izgalmas, hogy az idei évtől már Kárpát-medencei programként felvidéki
szervezeteket láttak vendégül együttműködésre, közös alkotásra.
● Júniusban Felvidéken (Ipolyság) vettek részt közös kiállításon, ahol alkotótáboruk
néhány művét mutatták be.
● Szeptemberben a Dunakanyarban került megrendezésre a L’Art Fest művészeti
fesztivál, ahol változatos programokkal, koncertekkel és gasztronómiai kalandozással
ünnepelték a programot.
● Október második felében látogatott a program Erdélybe (Torockó, Duna Ház), ahol
művészeti találkozót és kiállítást szerveztek, HASONMÁS - Árnyas oldal címmel.
Az idei év zárásaként, a belváros szívében rendezik kiállítás-megnyitó ünnepségüket
december 11-én Erzsébetvárosban a K11 Művészeti Központban (1075 Budapest, Király u.
11). A nagyközönség itt láthatja először egyben az idei kemencei művészeti alkotótábor és a
torockói közös workshop alkotásait, illetve a tehetségkutató felhívás kiválasztott festményeit.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Bajkai István, országgyűlési képviselő és
Pető Hunor, Munkácsy-díjas képzőművész
Köszöntőt mond: Gózon Ákos, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. képviselője
A kiállítás fővédnöke: Dr. Bajkai István, országgyűlési képviselő
A kiállítás védnöke: Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetségének elnöke
(A művészeti program kiemelt támogatói: NEA, ÉTA, Bajkai István-országgyűlési képviselő,
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.)
A kiállítás megtekinthető 2020. január 24-ig hétköznapokon 10-18 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők és az alkotó művészek.
További információ: lampasmuhely@gmail.com; 0670-319-5643

