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•

WALTER 55 – Emlékkiállítás

Walter Gábor festőművész (1963 - 2014)
Sopronban született 1963-ban. Főiskolai tanulmányait
Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte, ahol
1987-ben diplomázott. Mesterének vallotta Bozsó Jánost és
Jets Györgyöt. 1990-tõl szerepelnek munkái hazai és külföldi
kiállításokon.
Festményei
megtalálhatók
magán-és
közgyűjteményekben
Magyarországon,
Kanadában,
Svájcban, Ausztriában, Németországban, Svédországban.
2000 óta volt tagja a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. Rendszeres résztvevője volt plein-air
táboroknak többek között Tiszakécskén és Veránkán.
Tájképeit elsősorban akvarellel és pasztellel készítette, de
szívesen nyúlt az olajhoz is. Emlékkiállításán korai, kevésbé ismert alkotásait is láthatjuk.
A kiállítást megnyitja: Szappanos István festőművész, nyugalmazott főiskolai oktató.

Megnyitó: 2018. október 27. 11 óra
•

TÁRGYAK ÉS MOTÍVUMOK KECSKEMÉT MÚLTJÁBÓL
A kiállítás segítségével szeretnénk ismertté tenni a
város pedagógusának, Leviczky Józsefnek az
intézményünknek ajándékozott több mint 200 db
tárgyból álló, Kecskemét múltját idéző néprajzi
gyűjteményét. A reprezentatív gyűjtemény mellett a
jellegzetes kecskeméti suba motívumát is be kívánjuk
mutatni az eredeti viselet kiállításával és a tovább élés,
a megőrzés mai lehetőségeinek feltárásával.

KÉZMŰVES MŰHELY
ÁLLÍTÁS
Óvodás és iskolás csoportok részére ajánljuk:
•
SZÜRETELÉS
A foglalkozáson a gyerekek megismerkednek a
szüreti munkákkal és eszközökkel, a kaláka munka
szerepével a paraszti társadalomban, továbbá a
szürethez kapcsolódó szokásokkal. A gyerekek maguk is részt vesznek a
folyamatokban: szőlő szemezése, csumiszolása,
majd préselés. A kicsorgó must megkóstolása, a
lopótök kipróbálása.
•
KUKORICAHÁNTÁS
A csöves kukoricáról lehántjuk a megszáradt
takaróleveleket, a csőről lemorzsoljuk a
szemeket. A csuhéból vagy a kukoricacsutkából
babát készíthetünk. Bemutatásra kerülnek
csuhéból készült használati tárgyak is, szatyor,
kiskosár, alátét. Pattogatott kukorica készítése rostán, és egy kukoricadarából készült
étel, a puliszka megkóstolása.
•
GYERTEK FONÓBA!
Megismerkedünk a kender és a len feldolgozásának
mozzanataival, eszközeivel, a fonáshoz kapcsolódó
szokásokkal. Ezután fonalból alkotunk valamit a
csoport ügyességének megfelelően: karkötő, szövés.
similabda óriási pomponból, stb.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ SZAKKÖR
Hazánk népi hímzéskultúrájával ismerkednek meg minden kedden 14-16 között, és minden
hónap első szombatján 13.30-15.30-ig Mucsi Jenőné népi iparművész vezetésével.
BELÉPŐDÍJ: 600,- Ft, Kecskemét Kártyával 480,- Ft, kedvezményes: 300,- Ft.
TÁRLATVEZETÉS: bejelentés alapján, magyar nyelven kérhető. Ára: 2.000,- Ft.
Rendezvényeinken jelen lehet a média; nyilvánosságra kerülő kép- és hangfelvételek készülhetnek.

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
 Kecskemét, Serfőző u. 19.
76/327-203
muzeum.nepiipar@gmail.com
www.nepiiparmuveszet.hu
https://www.facebook.com/nepiiparmuveszet/
Nyitva tartás: keddtől szombatig 10–16 óráig.
Ettől eltérő időpontban csoportok számára a látogatást előzetes bejelentés esetén tudjuk biztosítani.
Ünnepnapokon zárva!

