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A Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete
2012. évi programja
Folyamatos programok:
A 2012-es év során is havi rendszerességgel mutatunk be egyéni és csoportos kiállításokat
közösségi helyszíneinken. Az év minden szerdáján és csütörtökén 17-21 óra között rendezzük
csoportos foglalkozásainkat, kezdő és haladó tagjaink, valamint az érdeklődők részére
ingyenesen, grafika, festészet és kerámia területén. A foglalkozások vezetését képzett
művész- és tanári végzettséggel rendelkező tagjaink (3 fő) vezetik meghatározott tematika
szerint önkéntes munkában. A foglalkozásokon születő alkotásokból folyamatos kiállítás
látható. Ezek mellet műteremmel, alkotó helységgel nem rendelkező tagjaink bármikor
használhatják alkotótereinket az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Lehetőséget
adunk a folyamatos alkotásra.
Megvalósított programok, kiállítások:
Január 19. A hosszabb ideje tartó kimagasló művészeti munkáért, az alkotó közösség folyamatos
fenntartásáért Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjban részesültünk a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumától.

http://www.kiskuntv.hu/2012/01/20/4113/
Február 16. Jótékonysági árverést és kiállítást rendeztünk alkotótagjaink és városunkhoz
kapcsolódó művészek munkáiból galériánkban kiadványunk költségeinek fedezésére.
http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3136
http://kis-kunsag.hu/hun/s_!
news/i_kult_tud._9/i_ajanlo_a_februar_16_i_arveresre_22785/t_Aj%C3%A1nl
%C3%B3%20a%20febru%C3%A1r%2016-i%20%C3%A1rver%C3%A9sre/index.html
Március 7. Nagy utazás című kiállítást rendeztünk névadónk Holló László születésének 125.
évfordulójára és a kör alakulásának 50 éves évfordulójára.
http://felegyhazikozlony.hu/?p=26919
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=704
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/ket-dijjal-ismertek-el-munkajukat-432446
Bemutattuk kiadványunkat „Festő, élsz e-képpen…” címmel.
http://kis-kunsag.hu/hun/s_!news/i_kult_tud._9/i_egy_hianypotlo_kiadvany_23211/t_Egy
%20hi%C3%A1nyp%C3%B3tl%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny/index.html
Az ünnepségek keretein belül Holló László-díjban részesült közösségünk eddig munkájáért.
http://kis-kunsag.hu/hun/s_!news/i_kult_tud._9/i_hollo_dijasok_tarlatai_23188/t_Holl
%C3%B3-d%C3%ADjasok%20t%C3%A1rlatai/index.html
Május 19. Körösi Tamás kalocsai festőművész kiállítása galériánkban.
http://kalohirek.hu/hir/kultura/2012-05-22/36526/korosi_tamas_kiallitasa_kiskunfelegyhazan
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Május 19. XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT megyei kiállítás Kiskőrösön 13
alkotóval vettünk részt.

http://www.kiskuntv.hu/2012/03/24/amator-kepzo-es-iparmuveszeti-tarlat/
Május 20. Kiskunfélegyháza város Művészeti Tevékenységéért díjat vehettünk át a
Városalapítók napja rendezvénysorozat keretein belül.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=767

Június 20-30. Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola rajzszakköröseinek kiállítása
galériánkban.
Július 2-16. Részvétel a 19. Tiszaalpári alkotótáborban.
http://www.tiszaalpar.hu/tiszaalp%C3%A1ri-alkot%C3%B3t%C3%A1bor-ki%C3%A1ll
%C3%ADt%C3%A1sa
http://felegyhazitv.hu/?q=oesszegzo-tarlat-tiszaalparon
Július 27. – augusztus 5. Egyesületünk bemutatkozik a 2012-es Művészetek Völgye
Fesztiválon 3 helyszínen.
http://felegyhazitv.hu/?q=holnap-nyilik-muveszetek-volgye
Augusztus 17. Papp Gáspár keramikus kiállítása galériánkban.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=760
http://felegyhazitv.hu/?q=felegyhazi-programok-nemzeti-unnepen
Szeptember 7-8. XIV.Libafesztivál ideje alatt kézműves foglalkozásokat (linómetszés,
rajzolás, festés) rendeztünk az érdeklődőknek, gyerekeknek alkalmi-utcai műtermünkben.
http://www.kkfhaza.hu/esemeny-programok/xiv-kiskunfelegyhazi-libafesztival-es-vi-kunsagibajus-mustra
Szeptember 8-30. Sáska Tibor festőművész kiállítása galériánkban.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=791
Szeptember 15. Részvétel a 2012-es nyitott templomok éjszakája (szakrális művészetek hete)
rendezvényen.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=788
Szeptember 16. Csoportos kiállításunk a tiszakécskei Református Galériában.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=785
Október 1. Csoportos kiállítás galériánkban az XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI
TÁRLAT-ra beadott munkákból.
Október 15. Korompay Dóra festőművész kiállítása galériánkban.
http://felegyhazitv.hu/?q=korompay-dora-kepei-muterem-galeriaban
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=807
November 14. Pesztalics Márta festőművész Ikonok című kiállítása galériánkban.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=856
http://felegyhazitv.hu/?q=ikonok-muterem-galeriaban-1
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November 21. Dózsa György Általános Iskoláért rendezett jótékonysági árverésen való
részvétel.http://felegyhazitv.hu/?q=jotekonysagi-arveres-dozsa-iskolaert
November 29. Holló László Képzőművész Kör karácsonyi kiállítása a kiskunfélegyházi
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
http://www.kkfhaza.hu/esemeny-programok/hollo-laszlo-kepzomuvesz-koer-kiallitasa-petofisandor-varosi-koenyvtarban-2012112
December 1.-31.: ART-TURKA képző-és iparművészeti kiállítás és vásár galériánkban,
évértékelő és záró vacsora.
http://www.kiskuntv.hu/2012/12/04/karacsonyi-kiallitas-a-hollo-kortol/
http://kiskunsag.hu/hun/s_!news/i_program_23/i_karacsonyi_kiallitas_26184/t_Program%20%20Kar%C3%A1csonyi%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/index.html

