


ART HEKK a Balaton brand
Az ART HEKK Projekt - Tóth Andrej vezetésével - több éve sikeresen fut, a hazai dizájn-
piac meghatározó szereplője. Ikonikus alkotásunk, a diófából faragott s kézzel fes-
tett, lakkozott HEKK egyetlen célból készül: aki valamelyik piacon vagy üzletben meg-
vásárolja őket, rájuk nézve mindig visszakapjon valamit a nyárból, a vidámságból,
a pozitív energiából, ami a halakból árad. Mellette újrahasznosított molinótáskák, 
grafikák, képeslapok, pólók is készülnek, hasonló szellemben.

Az igen kedvelt s keresett ART HEKK Workshop kicsiknek és nagyoknak egyaránt kí-
nál kreatív foglalkozásokat, melyeken egyénileg, csoportosan vagy akár csapatépítő 
program keretén belül lehet résztvenni.

2019 nyarán Nagymaroson, Szalontai Máté mester kivitelezésével megszületett
az ART HEKK legújabb szenzációja: JÓNÁS! 



Ő itt
Jónás



Jónás - az ART HEKK 
mozgó közösségi tér  
A hal, ami mindent tud
Tóth Andrej képzőművész víziója, álma vált valóra egy 
hal alakú közösségi térben, ami bárhová begurulhat: pi-
acra, fesztiválra, kiállításra. Született egy egyedi, dizájn-
utánfutó, a világon még nincs párja mozgó-tér, egy pót-
tér, egy pótkocsi.

A hal teste gőzölt technikával hajlított falécekből áll, ra-
gasztva. Formavilága, a különleges belső tér kialakítá-
sa megidézi a hajók, vitorlások, ladikok testét, a cethal 
gyomrát. Anyaga, kialakítása a természettel harmonizál. 

Funkcióját tekintve hol galéria, hol bolt, hol workshop hely-
szín. Szerepe a közösség foglalkoztatása, minőségi, művé-
szi termékek alkotása, a kreativitás megsokszorosítása. 



Célja
Az alkotás, a minőségi munka, az öröm, amit a saját mű érzete kelt, a művészet hét-
köznapiba csomagolva, az újrahasznosítás gondolata, a civil és edukációs szálak 
erősítése az adott közösségben.

Üzenete
Egyszerű. Minden alkotás, ahogyan maga Jónás is egyedi és reprodukálhatatlan,
és ebben az egyediségben születik meg a tapasztalat: mindenki lehet alkotó.
És hogy a képtelen képes legyen.

„The fish knows Everything.”
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A nagy közönségkedvenc. Egyedileg fa-
ragott, fenyőfahalak csiszolása, festése 
akrilfestékkel. Festést követően lakkozás-
sal tesszük élettelivé a színeket. 

Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt,
kiváló családi illetve csapatépítő program.

Max. résztvevő:
Jónás gyomrában: 10 fő/foglalkozás
Jónás előtt: 40 fő/foglalkozás
Foglalkozás időtartalma: 30-90 perc
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WORKSHOP



Különböző művészeti/grafikai eszközök se-
gítségével ismertetjük meg az alkotás örö-
mét és készítünk egyedi alkotásokat.
Plakátkészítő foglalkozásunk során 
kollázstechnikával adunk képi válaszokat az 
adott tematikára (pl. környezettudatosság, 
zene (jazz), bor kultúra, ...).

Külön gyerekeknek és külön felnőtteknek 
szóló tematikák, csapatépítő programként is.

Max. résztvevő: 20 fő/foglalkozás
Foglalkozás időtartalma: kb. 90-120 perc
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Mindkét foglalkozásnál 
vízfestéket használunk, a 
kavicsfestés egyénileg, a 
mentőöv festés 4 fős csopor-
tokban történik.
A mentőöv foglalkozásnál a 
résztvevők együtt festenek 
meg egy mentőöv mindkét 
oldalát, ki-ki a saját területét. 

A kavicsfestés gyerekeknek, 
felnőtteknek egyaránt,  a 
mentőöv festés csapatépítő 
programként ajánlott.

Max. résztvevő:
kavics- nincs
mentőöv - 20 fő/5 csoport

Foglalkozás időtartalma:
kavics - kb. 20 - 30 perc
mentőöv - kb. 90 - 120 perc

KAVICS,
MENTŐÖV
FESTÉS



MOZGÓ
KIÁLLÍTÁS Jónás egyedi felépítése, 

belső tere remek színtere 
lehet egyéni kiállítások-
nak, műsoroknak, külön-
böző szimpóziumoknak.

Utánfutó jellegéből adó-
dóan mindezen ese-
mények mozgó, több 
helyszínt érintő bemutat-
kozásokká is válhatnak. 

Segítünk az elképzelések 
létrehozásában, kivite-
lezésében, ehhez és az 
egyedi ajánlathoz vedd 
fel velünk a kapcsolatot. 



Balaton ihlette, egyedi tervezésű limitált
designtermékek, újrahasznosított molinótás-
kák, menő halas felsőruházat, diófából fara-
gott és festett faHEKKek.

Opcionálisan a foglalkozások mellett működik 
az ART HEKK SHOP. Előzetes egyeztetés alapján 
helyet adunk partnerünk termékeinek, lehetőség 
van közös Merch megjelenésre.

+
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FONTOSABB ESEMÉNYEK, 2019

PAlozNAKi JAzz PiKNiK

ETyEKi PiKNiK

TiHANyi PiAC PlACC

DUNA TV, RÉVFÜlÖP



AlKoSSUNK EGyÜTT!
kontakt, ajánlatkérés:

hello@arthekk.hu          +3620 317 8034          www.arthekk.hu




