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Napút Művészeti Akadémia 



● A Napút fejlődésének elérkezett ahhoz  a 
stádiumához, hogy szüksége lenne egy stabil, 
önálló, saját műteremre, ahol hosszú távon, 
zavartalanul, dolgozhat. 

● Célunk,  egy antropozófus művészeti 
centrum létrehozása Magyarországon.

● Egy ház, természeti környezetben,  ahol jelen 
van az antropozófia élő, formáló 
szellemisége a bútoroktól az  ajtók, ablakok 
kialakításáig.

 
● Olyan hely, ahol zavartalanul lehet szellemi 

munkát  végezni, alkotni, ahol különböző 
műhelymunkákat, kísérleteket és kutatásokat 
folytathatunk.

.



„…Széles körök csak akkor fogják létfontosságúnak 
érezni a szellemi életet, ha ez a szellemi élet közvetlen 
kapcsolatban áll a gyakorlati élettel. Ahogy a 
szellemtudomány képes belevilágítani az anyagiba, […] 
úgy lesz képes a szellemtudományos érzületből születő 
művészet arra, hogy előretörjön minden egyes szék, 
asztal és így tovább közvetlen megformálásáig.“

Rudolf Steiner: Soziale Zukunft [Társadalmi jövő]. 



Visszatekintés programjainkra néhány képben.
 

2022 Pünkösdtől 
2021 Pünkösdig 



● A Napút idén tovább folytatja külföldi útjait. Továbbra is a  
Keresztény Közösségek szervezete nyújtja számunkra azt a 
biztos hálózatot, ahol művészeti küldetésünk otthonra találhat 
és rajta keresztül a legtöbb emberhez eljuthat. 

● Stuttgart, München, Nürnberg és Berlin után, jelenleg 
Észak-Németországban Lübeckben, Rostockban és 
Seewaldeban mutatjuk be képeinket, tartunk előadásokat és 
kisebb festőkurzusokat.

● Körvonalazódik az itt létrejövő kapcsolatok által egy teljesen 
újszerű kutató munka és együttműködés. 

● Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét meghívást 
kaptunk a Goetheanumba, ahol augusztusban egy hetes 
festészeti továbbképzést tartunk a szellemi ábrázolás és az 
imaginatív festészet témájában, valamint Münchenbe várnak 
bennünket egy újabb kiállítással és kurzussal.



ROSTOCK, Keresztény Közösség, kiállítás, előadások és kurzus 

2022 május 22 - június 4



ROSTOCK
2022 május 22 - június 4



Rostock, Festő kurzus, június 3 - 4



LÜBECK - Keresztény Közösség -  2022 május 8 - május 20



LÜBECK



LÜBECK



LÜBECK



A Napút műterem 2021 áprilisától Szentendrén működött, 
ahol a hely jó  adottságai miatt nem csak  műteremként 
szolgált, hanem rendszeresen tudtunk kiállításokat 
szervezni, kurzusokat tartani, külföldi művészeket 
fogadni. 

Ebben az évben kezdeményeztük, hogy speciális 
művészeti kurzust kínálunk különböző életterületeken 
aktívan együtt munkálkodó közösségeknek, melyek 
tevékenységének alapjaiban az antropozófia áll. 

Olyan, az adott közösségre alakított elméleti művészeti 
témájú előadásokat és gyakorlati művészeti stúdiumokat 
kínáltunk számukra, melyek fejlődésüket szolgálják és a 
csoport identitását, szellemi, morális erőit, gyógyulási 
képességeit erősíthetik.

Nagy öröm volt számunkra ebben az értelemben az 
euritmia csoporttal, az orvosképzés hallgatóinak egy 
kisebb csoportjával és Brassai Brigi nagy létszámú körével 
együtt dolgozni. 

 

 



*

Még a szentendrei műteremben sikerült 
elkészíteni az Éteri Krisztus szobor tervek gipsz 
modelljeit. 

*

Idén kiemelt ünnep volt számunkra a Húsvét, 
amikor is felavatásra került a budapesti 
Keresztény Közösségben az oltárkép.

*
Sikeresen révbe ért az antropozófus művészetről 
szóló Aenigma c. könyv magyarországi kiadása a 
MAT-tal együttműködve.

*

Szentendrei műtermünkből egy év után ismét új 
helyre kellett költöznünk. Jelenleg 
Pilisszentlászlón dolgozunk és tervezzük egy 
Napút központ felépítését.



2022 április 16. Aenigma könyvbemutató (MAT, Riadó utca)

Aenigma

„Ha visszaemlékezve tekintünk az antropozófiai mozgalmon belül a festészet 
létrejöttére és fejlődésére, nem kerülhetjük meg, hogy megemlékezzünk 
művészeknek arról a csoportjáról, amely azért állt össze, hogy munkáikkal 
kiállításokon a nyilvánosság elé lépjenek és ezzel abban is segítsenek, hogy 
felhívják a figyelmet arra az újdonságra, amelyet Rudolf Steiner – mint szinte 
minden életterületnek, így a festészetnek is – adott. Ezekre a kiállításokra 1918 
és 1932 között az „Aenigma“ művészcsoport neve alatt került sor. Rudolf 
Steiner üdvözölte a képzőművészeknek azt a törekvését, hogy kapcsolódjanak a 
külvilághoz, és ő adta a csoportnak ezt a szép nevet.“



Antromedicart a Napút műteremben Szentendrén - 2022 március 15



Színtan előadás



Éteri Krisztus szoborterv, 
gipsz modelljeinek öntése









Euritmia csoport

Stúdium munka a Napút műteremben Szentendrén

2022 január 9



2021 december 31 
Művészeti program Brassai Brigitta kozmológia csoportjának a Napút Műteremben



Adventi kiállításunk Szentendrén a Napút Műteremben
2021 december











A Napút egyik feladatának tekinti, hogy olyan alkotásokat hozzon 
létre, melyek különböző  intézményekben, közösségekben szervesen 
tud kapcsolódni az ott folyó munkához.

Törekvésünk egyik sarkalatos pontja, hogy felébresszük a kép 
használatának, a kép vásárlásnak a  szociális élet fejlődését szolgáló 
új formáit.

Szellemi funkcionalizmus, avagy mire jó a kép?

“Kerüljön minden Waldorf iskolába egy Michael kép”



„… borzasztó, hogy ma azt kell látnunk, hogy emberek ezreit 
már kora gyermekkortól kezdve arra szoktatják, hogy ne 
ismerjenek más tevékenységet, csak olyat, amelynek anyagi 
haszna van, és hogy egész életükre elvágják őket minden 
széptől és művészitől. A legnagyszerűbb festményeknek a 
legszegényebb népiskolákban kellene lenniük, az végtelen 
áldást hozna az emberi fejlődésre.“

Rudolf Steiner: Anweisungen für eine esoterische Schulung: Aus den 
Inhalten der „Esoterischen Schule“ [Útmutató ezoterikus iskolázáshoz: 
Az „ezoterikus iskola“ tartalmából]. 



Döbröntei Klára  első önálló kiállítása a Napút Műteremben 
2021 November 20 - December 4









Kulcsár Edina festőművész kiállítása a Napút Műteremben - 2021 október 23 - november  









Müller Rita iparművész kiállítása a Napút Műteremben 2021 szeptember 17 - október 16







B. Horváth Brigitta ötvös, formatervező iparművész kiállítása 
a Napút Műteremben Szentendrén
2021 augusztus 27 - szeptember 12



Tallós Álmos 
hárfakoncertje

2021 augusztus 27



BERLIN PRENZLAUER BERG Keresztény Közösség 
Napút Kiállítás - Előadások - Tárlatvezetések  - Egyéni konzultációk
2021 augusztus 13 - 23



Napút kiállítás és workshop
2021 augusztus 4 - 8                  STUTTGART, Rudolf Steiner Galerie 

IMAGINATION DER MALEREI 

6. August, Freitag:
19: 00 Öffentliche Vortrag von Zoltán Döbröntei
Erneuerung der christlichen Kunst I. - Geistige Herausforderungen im Kunst

7. August, Samstag: 
9:00 – 12:00 Studium Arbeit
Aufgaben/ Übungen/ Studium / Eigenes Malen / Austausch / Betrachtungen
Material: Pastellkreiden, Ölfarben, grosse Papiere, Holzbrette

12:00 – 13:30 Mittagspause
13:30 – 16:30 Studium
16:30 – 17:00 Pause
17:00 – 19:00 Öffentliche Vortrag von Zoltán Döbröntei:
Erneuerung der christlichen Kunst II.
Herausforderungen des sozialen Leben versus Kunst
8. August, Sonntag:
9:00 – 12:00 Studium Arbeit
12:00 – 13:00 Mittagspause
13:00 – 15:00 Studium
15:00 – 16:00 Gemeinsames Zusammenfassung und Betrachtung des Werke
16:00 – 18:00 Geleitete Bildbetrachtung auf der Ausstellung von Zoltán

                    Döbröntei und Helga Hódosi

 









Az Éteri Krisztus szoborterv első nyilvános bemutatása  2021 június 30. - Napút Műterem, Szentendre





Éteri Krisztus Szobor  

Terepszemle az Élőbolygó 
Gazdaságban Szentgálon

Agyag modellek készítése 
a Napút Műteremben 
Szentendrén

2021 június 



NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
Törekvő Parsifal és megsebzett Amfortas

Közös festészeti munka 3 svájci művésszel a Napút 
Műteremben:

Elise Lüdtke
Esther Gerster
Friederike Lögters

Döbröntei Zoltán
Hódosi Helga
Kiss Viktor

2021 május 25 - 
         június 4









Napút Műterem - Szentendre, 2021 áprilistól - 2022 áprilisig
l







Szükséges kezdeményezni és fenntartani az antropozófiát hordozó és 
befogadó közösségeket, melyek az új Misztérium-kultúra megalapozásán 
dolgoznak. Ahol hatékonyan feltárják a tudomány, a művészet és a vallás 
egymást kiegészítő és gyógyulást hozó lehetőségeit, hogy az embernek 
újra egységes szellemi világképe lehessen, és újra nemes lényként 
tekinthessen önmagára.

 Szükséges kutatni és megerősíteni a kereszténységben hatalmasan áramló 
gyógyító erőket ábrázoló művészetet. Hiteles keresztény művészet 
létrehozásán kell dolgozni, amely nem csak témájában, hanem az alkotó 
folyamat és a művészeti eszközök vonatkozásában is Krisztussal áthatott. 

Szükséges támogatni a festészet szellemi hátterére és alapjaira irányuló 
elméleti kutatásokat, valamint a szellemi világ ábrázolási lehetőségeinek 
gyakorlati kidolgozását, annak érdekében, hogy a spirituális realizmus 
művészeti áramlata megfelelő képviseletet kapjon a szociális életben.

Részlet a Napút Művészeti Akadémia Alapítvány preambulumából




