ECSETTEL ÉS SZÍNNEL A GYEREKEKÉRT ÉS A KULTÚRÁÉRT
Csendes aukció rendhagyó kortárs művekből a Pozsonyi Pikniken
Művészi értéke is jelentékeny azoknak az alkotásoknak, melyek 2017. szeptember 2-án a Pozsonyi
Pikniken születnek, megvásárolhatók, s az ebből származó bevétel a Bátor Tábor Alapítvány és a
Pozsonyi Piknik Egyesület munkáját segíti.
A civil kulturális fesztivál egyik idei újdonsága ugyanis a „Piknik Galéria”
- Kőszeghy Flóra
- Czanik Mátyás
- Menetmen
- Weiler Péter
alkotó közreműködésével a „Képzőművészek utcájában”, a Pozsonyi út és a Szent István Park déli
oldalának torkolatában.
Ezek a nagyszerű képzőművészek azt vállalták, hogy e kivételes alkalommal a Piknik szellemiségét és az
ehhez kapcsolódó gondolataikat helyben viszik vászonra. A művészek a Piknik napján 10h után
láthatók munka közben, amit e műfajban csak ritkán engednek meg alkotók! Az elkészült képekre összesen 10 alkotásra - egy ún. „csendes aukció” keretében licitálni is lehet: a Pozsonyi Piknik a
helyszínre telepített info-pavilonjában minden vásárolni kívánó jeligével licitál a választott mű(vek)re.
Hogy kit takar egy adott jelige, azt csak munkatársaink tudják. Amennyiben a licitálók, majdan vásárlók
vállalják és igénylik a nyilvánosságot, számunkra megtiszteltetés, ha közzétehetjük és dicsérhetjük azok
nevét, cégét stb. akik ezen a módon is támogatják e két civil szervezet munkáját. A csendes aukció
16.30 órakor zárul. Aki a csendes aukción a legtöbbet kínálta az alkotásokért, az tulajdonosa lesz nem
csak egy-egy 1 x 1 méter méretű alkotásnak, mely díszítheti lakása, irodája falát, hanem annak a
fantasztikus tudatnak is, hogy e mellett a lehető legjobb célokra fordítják a képek árát. A fizetés
történhet helyben, készpénzben vagy átutalással – igény szerint. A képekből származó bevétel a Bátor
Tábor Alapítványt és a Pozsonyi Piknik Egyesületet - a költségek levonása után - egyenlő arányban illeti meg,
hogy nemes és fontos céljaikat megvalósíthassák.
A helyszínen a Pozsonyi Piknik és a Bátor Tábor munkatársai adnak felvilágosítást további részletekről,
illetve tevékenységükről.
Az alkotók:
Kőszeghy Flóra
Festőművész, építész vagy építész festőművész
Tanulmányait Franciaországban és Magyarországon folytatta. „Képei a mindennapit, az egyszerű
építészeti elemet poetikussá és emberivé alakítják…” Saját magáról vallja: „Építészként más
nézőpontból tekintek a világra. Akár a mindennapos, akár a rendhagyó helyzetek apró, kivágott, ám
jellemző részletei ragadnak meg.” Munkái rendszeresen láthatók keresett kiállításokon, határon innen és
túl.
http://florakoszeghy.com/
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Czanik Mátyás : az 1981-es születésű alkotó Budapesten él és dolgozik. Magáról így ír: szeretem a
színeket, a geometriát, az absztraktot, a vonalakat, az életet, a zenét, a street-art-ot, a graffitit.” Számos
egyéni és csoportos kiállításon jelennek meg képei. Egészen sajátos technikával dolgozik, „minden
képem kézzel készül, sokszor mégis azt hiszik, digitálisak.”
https://www.behance.net/matyasczanik
http://neighbourart.tumblr.com/post/160561518921/czanik-m%C3%A1ty%C3%A1sfest%C5%91painter
Menetmen
Civil nevén Imreh Sándor vérbeli vizuális alkotó. Tanulmányait Magyarországon és az Egyesült
Királyságban folytatta. Képei rangos művészeti intézmények szinte állandó meghívottjai, az „urban art”
egyik kiemelkedő képviselője. Fontos művészeti fesztiválokon, hazai és külföldi múzeumokban jelennek
meg izgalmas munkái. 2017-ben Rómában az „Urban Art” fesztiválon másodmagával képviselte
Magyarországot az alkotók között.
https://www.instagram.com/menetmen/
Weiler Péter, festőművész, író. Tanulmányait az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta.
Tinédzserként feltűnt már egyedi, meghökkentő alkotó ötleteivel, írásaival, vizuális munkáival. Egyedi
képei, installációi, akciói művészi értékük mellett mély szociális érzékenységet mutatnak. A
hajléktalanok, beteg gyermekek javára számtalan képét ajánlotta fel – komoly anyagi sikerrel, például a
Kieselbach galériával közösen szervezett jótékonysági árverésen.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Weiler_P%C3%A9ter
Köszönjük, ha eljön a Pozsonyi Piknikre, s részt vesz e nagyszerű kulturális és jótékony vállalkozásban,
mely egyszerre öröm alkotónak, vásárlónak-támogatónak, a kedvezményezett civil szervezeteknek és a
magyar kultúrának.
Budapest, 2017. augusztus 25.
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