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ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ
A Napút Mú´vészeti Akadémia 10 éves jubileumi kiállítása és mú´vészeti rendezvénye
Piliscsaba, 2017. szeptember 29. – október 1.
A NAPÚT Mú´vészeti Akadémia fennállásának 10. és Rudolf Steiner mú´vészeti impulzusának
110. évfordulója alkalmából jubileumi festészeti kiállítást és mú´vészeti rendezvényt kíván
megvalósítani, melybe aktív résztvevó´ként hívja meg a társmú´vészetek alkotóit, a
művészeti intézmények képviseló´it és Európa kiemelkedó´ mú´vészeti szakembereit.
Az Akadémia a festészet területén eddig elért eredményeinek és értékeinek bemutatása
mellett, a közösségteremtés szándékával, teret és támogatást szeretne biztosítani egy
olyan új, kísérleti formának, amely a különálló művészeti társulatokat és az elméleti
eló´adókat a közös célért való együttalkotásra hívja meg. Ezzel szociális összmú´vészeti
alkotást kívánunk megvalósítani.
A közel száz szerepló´ által létrehozott eseményre úgy tekintünk, mint egyetlen közös
alkotásra, melyet a festészet, a dráma, a zene, az eurithmia, az építészet valamint a
gondolatokat hordozó eló´adások kompozíciója hoz létre.
E szociális összmú´vészeti alkotás központi témája: ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ.
Olyan organikus mú´vészet létrehozásán fáradozunk, amely nem csak élményt ad,
hanem fel is emel, nem csak felemel, hanem meg is tisztít, s nem csak megtisztít, hanem
utat is mutat közös szellemi otthonunkba.
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PROGRAM
HELYSZÍN:
Jubileumi kiállításunk és rendezvényünk méltó helyszínéül Makovecz Imre magyar építész
gyönyörú´, organikus épületegyüttesét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet választottuk.
• Installáció: Ebben a szakrális térben építjük fel azt a templombelsó´t idézó´ fa
szerkezetet, amelyen képeinket kiállítjuk.
• Dramatizált elrendezés: A képek elrendezése a festészeti téma dramaturgiáját
követi, hogy felélesszük általa a mú´vészet eredendó´ misztérium-hangulatát.

KIÁLLÍTÁS:
Festészeti kiállításunk témája: KELET-NYUGAT, AZ ÚJ KÖZÉP MEGTALÁLÁSA. Ezen a gazdag
és aktuális témán már egy éve dolgozunk, eló´zetes anyagát 2016. novemberében
mutattuk be a szlovákiai Komarnoban.
• Festmények: körülbelül 100 új kép elkészítését és kiállítását tervezzük a keleti és a
nyugati mú´vészet forrásait felhasználva.
• Szárnyasoltár és ikonosztáz: Fó´ mú´ként e képtípusokat használjuk a nyugati és a
keleti mú´vészet reprezentánsaként, melyet a felépített installáció fú´z össze egy
művé, utat mutatva az európai közép misztériumához.

RENDEZVÉNY:
Az egy hónapig látható kiállítást két napos rendezvény vezeti be, melyet a helyszínen lévó´,
négyszáz fó´s színházteremben rendezünk meg “ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ” címmel.
Elméleti eló´adások és mú´vészeti ágak produkciói egymást kiegészító´ megkomponálása
által szociális összmú´vészeti alkotást hozunk létre.
• Előadások: A felkért külföldi és magyar eló´adók a művészet fejlődési lehetó´ségeit és
mindannyiunkat érintó´ sors-kérdéseit járják körül az antropozófia megvilágításában.
• Művészeti produkciók: A mú´vészeti eló´adások elsó´sorban az eurithmia, az ének,
a zene és a dráma új törekvéseit mutatják be. Minden mú´ kifejezetten erre az
alkalomra készül, összességében körülbelül 100 alkotó részvételével. Új mú´fajok,
például festmények és tudományos esszék dramatizálása is megjelennek.
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A PROGRAM CÉLKITÚ´ZÉSEI
1. A NAPÚT Mú´vészeti Akadémia tíz éven át érleló´dó´ pedagógiai tapasztalatainak,
mú´vészeti munkásságának és közösségteremtő eredményeinek széles körben való
nyilvánosság elé tárása és megünneplése.
2. A Magyarországon szétszórtan mú´ködó´ antropozófiai szemléletű mú´vészeti csoportok közös alkotásra való meghívása. A különbözó´ mú´vészeti ágak párbeszédének segítése.
3. Az antropozófia által inspirált mú´vészet megismertetése, a benne rejló´ lehetó´ségek
feltárása és a kortárs művészet tudatába emelése.
4. A résztvevő művészekkel rendszeres és hosszútávú együttműködés kezdeményezése, éves rendszerességgel működő fórum létrehozása.
5. A gazdasági szerepló´k körében új partnerek találása és velük hosszútávú együttmú´ködés kialakítása.
TÁVLATI CÉLOK
6. Közös műterem és színházterem létrehozása.
7. Nemzetközi partnerkapcsolataink tovább eró´sítése, az együttmú´ködés és a közös
alkotás lehetó´ségeinek kimunkálása.
8. Egészen távoli jövőképünk egy antropozófiai szemléletú´ európai művészeti hálózat
felépítése.
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A NAPÚTRÓL
A Napút Mú´vészeti Akadémia Magyarország elsó´ antropozófiára alapozott képzó´mú´vészeti iskolája és alkotó közössége. Döbröntei Zoltán festó´mú´vész, Simon Zsolt József
iparmú´vész és Zsók Ágnes szervezó´ alapították 2007-ben, Rudolf Steiner mú´vészeti
impulzusának századik évfordulóján. Jelenleg 30 felnó´tt alkotóval dolgozunk és 150
fó´s pártoló közönség támogatja folyamatos érdekló´désével munkánkat. Évente egy
csoportos, közös témát feldolgozó és 5-10 egyéni kiállítást rendezünk. Külföldön Svájcban
és Szlovákiában mutattuk be festményeinket. Jelentó´s nemzetközi konferenciákon
szerepelünk alkotásainkkal.
Akadémiánk három alappillére a mú´vészeti oktatás, a professzionális alkotás és a
megtartó erejú´ közösség.
OKTATÁS
• Felnőttképzés: Képzó´mú´vészeknek, iparmú´vészeknek, tanároknak hoztuk létre a 3
hetes ritmusban mú´ködó´ hétvégi képzésünket.
• Korszerű stúdium: Mú´vészeti és társadalmi kérdéseket megvilágító eló´adások,
Bothmer-gimnasztika órák mellett Rudolf Steiner mú´vészeti szemléletébó´l kiindulva
új stúdiumokat alkalmazunk az olajfestés klasszikus technikájában.
• Képolvasás: A 10 éves munka során kidolgoztunk egy olyan képmegfigyelési módszert, melyben a nézó´ a képbó´l áradó lelkiségen túl a festmény szellemi témájához
is közel kerülhet.
• Ifjúsági tagozat: Két éve indítottuk el 15-20 éves fiatalok számára a KISNAPÚT
hétvégi kurzusait és nyári táborait.
• Művészeti nevelés: A mú´vészeti nevelés megújítása témájában továbbképzéseket
szervezünk waldorf-tanároknak az ország különbözó´ pontjain.
ALKOTÁS
• Egyéni alkotás: Nagy hangsúlyt helyezünk az önálló munkára. Sem a klasszikus
hagyományokat, sem a divatos koráramlatokat nem követjük.
• Szellemi realizmus: Témáinkban a szellemi valóság megragadására törekszünk, de
mú´veinket a természetesen egyszerú´ és egészséges alkotás jegyében hozzuk létre.
• Figurális ábrázolás: A képernyó´k korában különösen fontosnak tartjuk, hogy az
emberi kéz ne veszítse el alapvetó´ ábrázoló intelligenciáját.
• Nemzetközi művésztelep: Közel 60 fó´ részvételével évente szervezzük meg nyári
táborainkat, ahová Belgiumból, Franciaországból, az Amerikai Egyesült Államokból
és Ausztráliából is érkeznek résztvevó´k.
KÖZÖSSÉG
• Együttalkotás: Közös mú´vek létrehozása során tapasztaljuk meg, hogyan egészítjük
ki egymás tehetségét. Így a legkorszerú´bb ismeretekhez jutunk el a közösség és a
mú´vészet egymást megtermékenyító´ kapcsolatában.
• Művek munkahelyeken: Iskolákban, irodákban, szociális intézményekben, orvosi
rendeló´kben találtunk otthont festményeinknek, mert a közösségek kérik és meg is
tapasztalják a képek gyógyító erejének hatását.
• Keresztény ünnepek: több mú´vészeti ág bevonásával együtt formáljuk meg e jeles
napokat, melynek eró´s és jótékony közösségformáló hatását tapasztaljuk.
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KÜLDETÉSÜNK
Az Akadémia 10 éves munkássága alapvetően egy kérdésre irányul: hogyan szolgálhatja
a művészet a közösséget?
A művészetnek olyan közösségre, a közösségnek olyan művészetre van szüksége,
amely segít visszaállítani az ember szellemi méltóságát. Amennyiben korunk
embere újra megtalálja kapcsolatát a művészettel, s lesz ereje megteremteni
saját művészetét, annyiban tud szellemi jelenléttel részt venni a jövő történéseiben.
Amennyiben a művészek példát mutatnak a közös célért való alkotásban, úgy
megtaníthatják az embereket és Európa különböző népeit a békés együttélésre.
Amennyiben a művészetben össze tudjuk kötni a magasztos elméletet az élet
cselekvő gyakorlatával, úgy az Eget kötjük össze a Földdel. A művészeknek fel kell
vállalniuk a népművelés szerepét, hogy a művészet adományaiból ismét sokan
részesülhessenek.
Mindezért fáradhatatlanul keressük a közönséggel való találkozás újabb és újabb
formáit, melyben betekintést adhatunk az alkotás teremtő folyamatába.
Döbröntei Zoltán, festőművész és
Simon Zsolt József, iparművész, a NMA vezetői
Bíró Edina, a NMA vezetó´ségi tagja
Cserni Tímea, stratégiai tanácsadó
Hódosi Helga, szervezó´, a NMA vezetó´ségi tagja
Mesterházy Mária, mú´vészeti rendezó´
Zsók Ágnes, gazdasági tanácsadó

ELÉRHETŐSÉG
Kapcsolattartó:
Hódosi Helga
E-mail cím: hodosihelga@gmail.com
Telefon: + 36 70/ 386 60 64
Postai cím: 2083 Solymár, Madách utca 24.
Weboldal: www.naputasok.hu
Intézményünk a Facebookon is jelen van.

8

9

JELENTŐSEBB KIÁLLÍTÁSAINK
2012. Budapest: "A szív, mint az ember sors-szerve"
/A szív ábrázolási lehetőségei a festészetben./
2012. Dornach, Svájc: "Halak"
/A Napút gyűjteményes kiállítása./
2013. Budapest: "Ecce homo"
/A Napút által szervezett konferencia a Magnet Közösségi Bankban,
amelyen párbeszédet kezdeményeztünk orvosok, vállalkozók és művészek
között./
2014. Budapest: "1914-2014"
/Nemzetközi antropozófus konferencia, amelyen három nagyméretű
ikonosztázon mutattuk be a háború festészeti ábrázolásának lehetőségeit./
2015. Komarno: "Az ábrázolás bátorsága"
/Döbröntei Zoltán gyűjteményes kiállítása, amelyen a társművészetek is
megjelentek./
2016. Komarno: "Átkelő"
/A NAPÚT tematikus kiállítása Kelet-Nyugat témában./
2016. "A gyógyítás képei"
/Antropozófus fogorvosok nemzetközi konferenciája részeként./

INTÉZMÉNYI JELENLÉT
A kilenc nagy méretű képből álló "Cantata profana" című kompozíciónk, melyen
tizenegy alkotó dolgozott, a Göllner Mária Regionális Waldorf-iskolában talált
otthonra.
Ezen felül az ország három waldorf-iskolájában, valamint orvosi rendelőkben és
ügyvédi irodákban szintén vannak alkotásaink.
Állandó bemutatkozási lehetőségünk van Budapesten, a Sophianum Antropozófiai
Központ galériájában.

