
NAPÚT
2018    2019



A 10. éves jubileumi ünnep egyik célja a Napút szellemiségét magasba emelni, a hazai 
antropozófiai életnek új lendületet adni a művészet által, valamint a külvilág felé, a keresztény 
művészet megújításának szándékával kilépni. Az ünnep központi gondolata az Út a közép 
misztériumához, ehhez kapcsolódott a Kelet-Nyugat az új közép megtalálás c. kiállítás.
Az ünnep a Napút tíz éves munkájának lezárása és egyben újjászületése volt.

2018 áprilisában Bíró Edina, Döbröntei Zoltán és Hódosi Helga megalapították a Napút Művészeti 
Akadémia Alapítványt.

A Napút Művészeti Akadémia Alapítvány egyik célja, hogy az antropozófia által megújított 
keresztény művészet impulzusát a jelen kultúra és kortárs művészeti élet részévé tegye. Ennek 
érdekében Magyarországon és Európa különböző városaiban kiállításokat, előadásokat és 
mesterkurzusokat szervez.
További célja, hogy Magyarországon, Budapesten egy stabil művészeti centrumot működtessen, 
ami a keresztény művészet szellemi és kulturális központjaként művészeket fogadhat külföldről 
és Magyarországról egyaránt. A centrum egyben műteremként is működik, ahol a megújuló 
keresztény művészeti irány szellemében készülnek alkotások, festmények, melyek különböző 
intézményekbe, közösségekbe kerülhetnek.



2017 - 2018 TANÉV 
FESTÉSZETI STÚDIUM PROGRAMJA

Havi egy szombat, összesen 8 alkalom, 2017 
októbertől 2018 májusig.

Téma: Csontváry és az alkotás

Metamorfózis rajz
Szín stúdium
Festés
Képolvasás
Szellemi műhely

Előadásokat  Döbröntei Zoltán tartja, 
műhelymunkát Kiss Viktor vezeti.



Keresztény művészet megújítása  
Napút Művészeti Akadémia

*

Európai vándorkurzus előkészítése  2017 
ősztől kezdve



Keresztény művészet megújítása

PRÁGA
Tabor Akadémia

2018 április  3 - 5  

Meghirdettük európai vándorkurzusunkat, mellyel a 
Napút festészetet akarjuk megismertetni elsősorban 
antropozófus művészekkel.  

Első bemutatkozó előadás 
külföldön 



2018 Április

Április 8. - Megkaptuk az IGEN-t az egy    éves 

műterem bérlet támogatásra 

Április 9. - Bejegyezték az Alapítványt 8 nap 

alatt!

Április 11. - Első megbeszélésünk a 

MŰTEREMBEN



2018 MÁJUS

Műterem programjainak kialakítása

Május 7. - Pénteki festészeti kurzus 
meghirdetése

Heti rendszerességű festészeti 
stúdium munka

Egyéni konzultációk









Május 20. Közös 
kiállítás

Őriszentpéter

Keresztény művészet 
megújítása













2018 Május

Elkezdtünk dolgozni a 
Feltámadás 

és



Szent Kristóf

témáján



2018 Július 7-11. 
Zsennye

Intenzív öt napos kurzus

Programja:

● művészeti előadások, 
● speciális festészeti gyakorlatok, 
● meditatív színstúdium,

önálló festészeti munka a 
Feltámadás keresztény 
ikonográfiája alapján, 

● képolvasás, 
● esti beszélgetések 
●  külföldieknek lehetőség saját 

művészeti munkájuk 
bemutatására. 















Kis Napút

Nyári Tábor

Augusztus 6 - 12.











Ars Sacra

Szeptember 16 - 23.

Ars Sacra keretein belül 
megrendezett kiállításunk a 
műteremben

Előadás: 
Keresztény művészet 
megújítása



Vendégeink voltak: Legény KInga és Fogel Frigyes



Döbröntei Zoltán előadás közben 

                                            Találkozás Bicskei Zoltán filmrendezővel



                                                                                                      Barátokkal a műteremben



2018 szept. 21. 

Egyedülálló emberi 
minőségek

*
prágai konferencia

Tabor Akadémia

Előadások Közép-Európa 
sorsáról,jövőjéről

Szociális, művészeti, 
történelmi vonatkozásban



Döbröntei Zoltán 
előadása 

A Keresztény művészet 
megújításáról és annak 

jelentőségéről



Beszélgetés Wolfgang Tomaschitz-al és Takáts Péterrel





Festészeti 
műhelymunka a 
résztvevőknek







2018 szeptember 29. 

Szegedi  Nevelés és 
Művészet konferencia

*
Mihály ünnep

A Napút Művészeti Akadémia 
szervezésében

Napút kiállítás
Pedagógiai,művészeti,kozmológia 
előadások
Eurithmia
Misztériumdráma











2018 október 8. - november 4. 
New York,Philmont, USA 
rezidens projekt

A Free Columbia és a Lightforms-Art közös 
együttműködésként indítottak el a rezidens 
projektet, melynek lényege, hogy a különböző 
országokból meghívott képzőművészek a 
philmonti műteremben alkossanak.

A Napút Művészeti Akadémia szeretné 
hagyománnyá tenni Magyarországon is ezt a 
kezdeményezést.

Ehhez önálló műteremre, támogató vállalkozókra 
és alkalmas befogadó közösségekre, intézmények 
összeszervezésére van szükség.







2018 november 15 – 18. Bázel

Keresztény művészet 
megújítása kurzus
2. állomás

Ez volt az első önállóan szervezett külföldi kurzus. 
A résztvevők nagyobb része festőművész volt, akik egy 
részével a jövőben is együtt dolgozhatunk.

A keresztény művészet megújításának lényege első ízben 
hangzik el három előadásban.

A festészeti gyakorlatok az önállóan alkotó művészek 
körében is jónak bizonyultak , hogy a megújult keresztény 
festészeti irányt egyszerűen szemléltessék.
A gyakorlati festészeti munka a sötétre és az árnyékképre 
épült. 









2018 december 7 - 9,  
Dornach 

Goetheanum 

Képzőművészeti szekció rendezvénye

“Gibt es antroposophisches Kunst?”

*

2018 december 7 és 9 között a 
Goetheanum Képzőművészeti 
Szekciója nagyszabású kiállítást és 
képvásárt rendezett Dornachban. 

Összesen 250, három évesnél nem 
régebbi alkotás került kiállításra, 16 
országból, 120 művésztől. 

A rendezvényen képviseltette magát a 
Napút Művészeti Akadémia is, nyolc 
képpel. 



2018 december 16. 

Adventi kiállítás és 
vásár a műteremben

*



2019 február 28 – március 3, Prága

Keresztény művészet 
megújítása kurzus
3. állomás

A kurzus témája az alkotás férfi és 
női erői, valamint az imagináció volt.

Erre az alkalomra eljöttek 
Németországból és Svájcból olyanok, 
akik a bázeli kurzuson is részt vettek. 
Nekik szándékukban áll az év további 
alkalmain is velünk dolgozni és 
kiállítani.







2019 március 8-9.

Dr. Albert Pröbstl antropozófus 
kutató, 

kristályokkal kapcsolatos új 
felfedezésének bemutatása Budapesten
Szabad Gondolatok Háza – Nagyterem

*

Eddig nem ismert fény-sötét hatásokat 
(polarizációs jelenségeket) és erős színeket 
kapunk eredményül a kísérletek során.
Rudolf Steiner 12-es színköre kísérletileg 
hozzáférhetővé válik: például 
megkülönböztethetünk különböző lila 
tónusokat.







2019 május 2-5 

Hollandia
Képzőművészeti Szekció 

rendezvénye
*

Keresztény művészet megújítása 
előadás

Kiállítás



2019 május 11 - 
június 7

Magdolna torony

*
A Feltámadás 

ábrázolása

Közös kiállítás

















2019-es programok:

● Keresztény Művészet megújítása kurzusok folytatódnak
Június - Goetheanum
Augusztus - Goetheanum

● Zsennyei művésztelep - július

● Prágai nemzetközi kiállítás - szeptember

● Csontváry emlékév rendezvény, kiállítás, előadás, Losonc - október

● Stuttgarti kiállítás  - Keresztény Közösségben

● Novemberi Képzőművészeti Tagung - Goetheanum

● Oltárképfestés, Keresztény Közösség - Decemberi átadó ünnepség - kiállítás

● Külföldi festőművészek egyéni kurzusa a műteremben - július

● Hazai kiállítások



2020 Január 31 - Február 1 

Müncheni kiállítás


