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A 2008-ban létrehozott Múzeumi Negyed, a 
legnagyobb budapesti és magyarországi múzeumok 
interaktív bemutatkozásának helyszíne, egy 
kulturális és művészeti találkozóhely. A múzeumok 
kihelyezett programokkal, játékokkal várják azokat 
a fesztiválozókat, akik a lazítás mellett történelmi 
és művészeti ismereteiket is szeretnék bővíteni. 
Az előző évekhez hasonlóan augusztusban a részt 
vevő múzeumok aktuális kiállításai kedvezményes, 
félárú jeggyel látogathatóak a sértetlen Sziget-, 
valamint CITYPASS-karszalaggal érkezőknek. 
A kitelepülő intézmények: Aquincumi Múzeum, 
Iparművészeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Mai Manó Ház, Magyar 
Természettudományi Múzeum és a győri Rómer Flóris 
Művészeti és Történeti Múzeum közös sátra, Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai Központ.

Az ArtZone az idei évben is a Sziget egyik 
legkedveltebb nappali helyszíneként várja az aktív 
kikapcsolódásra vágyókat minden nap 12–20 óra 
között. A kreatív workshopzónában a látogatók olyan 
programokkal találkozhatnak, amelyek segítségével 
részeseivé válhatnak egy izgalmas, alkotásfókuszú 
közösségi élménynek. A közösségi alkotás fontosságát 
hangsúlyozva az idei évtől egy új központi helyszín 
is létrejön: a Gallery of ArtZone-installációban az 
ArtZone résztvevői arra kapnak lehetőséget egy egész 
héten át, hogy folyamatosan építsék, változtassák az 
ott készülő művészeti alkotást (például stencilfalat 
vagy egy közös térképet). Az ArtZone új színfoltjaként, 
az acb Galéria szervezésében augusztus 9–13. között 
este 20 órakor progresszív képzőművészeti perfor-
manszokkal magyar és nemzetközi kortárs alkotók 
mutatkoznak be a fesztivál közönségének. 

Idén ötödik alkalommal hirdették meg szervezők az 
Art of Freedom elnevezésű művészeti pályázatot, 
melyben arra kérték a legkreatívabb „szitizeneket”, 
hogy tervezzenek olyan feltűnő, elgondolkodtató, 
kiemelkedő, lenyűgöző, mulattató, megkerülhetetlen 
alkotást – szobrot, installációt, dekorációs elemet 
vagy funkcionális tárgyat –, amely pozitív üzenetével 

és vizuális erejével hirdeti a szeretet forradalmát, és 
tovább színesíti a Sziget Love Revolution-üzenetét. 
Az idei évben elsősorban olyan elképzeléseknek ad teret 
a Sziget, amelyek társadalmi célú üzenetet hordoznak 
vagy fenntarthatósági elveket figyelembe véve 
készülnek el: lesznek újrafelhasznált anyagokból készült 
alkotások – például hulladékanyagból szőtt hatalmas 

szőnyeg, sörösrekesz-installáció – és lesz olyan is, 
amely utazásra invitálja a fesztiválozókat egy önismereti 
labirintusban, vagy lélekerősítő üzenetekkel inspirálja 
őket világító fényfeliratokkal egy fakoronán.

A képzőművészet mellett teret kapnak a művészeti 
intézmények hallgatói. Hazánk kiemelkedő képzőművé-
szeti csoportjai és galériái is részt vesznek abban, hogy 
a szigetlakók az alkotás örömével gazdagodhassanak. 
A helyszín koncepciójának megalkotását az idei évtől a 
Medence Csoport veszi át. A 2000-ben alakult közösség 
már a kezdetek óta színesíti a Sziget művészeti életét, 
számos legendás helyszínt terveztek és építettek meg az 
évek során. A csapat a kreatív újrahasznosítás elkötele-
zettje, így az idei programsorozat megalkotásánál fontos 
szempont volt, hogy ez az egy hét a színes és változatos 
programok mellett a környezettudatosságról is szóljon.

Érdemes mihamarabb beszerezni a 
feszitváljegyeket, mert 2018-ban is kiváló zenei 

felhozatallal ünnepel a Sziget, amely tavaly 
jelentkezett 25. alkalommal. De mit kínál a 

rendezvény a zenén kívül? Az idei képzőművészeti 
programok között válogattunk. 
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sem hiányozhat az igazán színvonalas felhozatalból. Workshopjaikon 
az általuk képviselt művészek vázlatait bocsátják továbbgondolásra a 
nagyérdemű közönség számára.

A Kisképző idei koncepcióját a „Let it Bloom”-szlogenre fűzte fel. 
Inspirációul a virágok sokszínűsége, egyszerűsége és természetessége 
szolgált. Foglalkozásaikon újrahasznosított papírból és egyéb hulladékokból 
készülnek majd azok a virágok, amelyekkel az ArtZone közösségi kertjét 
színesíthetik a fesztiválozók, a határtalan fantáziával rendelkezők pedig 
egyéb dekorációkat készíthetnek sátortáboraik számára. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem már több éve aktív részvevője a 
fesztiválnak. A MOME hallgatói idén is izgalmas programokkal várják az 
érdeklődőket. A Rainbow Textile sátrában a fesztiválozóknak lehetőségük 
lesz újrahasznosított textilek felhasználásával egyedi fejdíszeket, hajfona-
tokat, karkötőket vagy akár egyéb kiegészítőket is készíteni.

Az idén 25 éves Nemzeti Táp Színház ebben az évben is kultu-
rális programokkal kényezteti nézőit. A közönség szemtanúja 
lehet az Egyperces színház találkozásának a képzőművészettel. 
Minden este, 19 órától egyedülálló és exkluzív programokat 
nyújtanak kizárólag a Sziget Fesztivál közönségének. 

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) idén is egy igazi Közösségi 
Kerttel készül: a Chill Gardenben várnak mindenkit, aki virágot 
szeretne ültetni és örökbefogadni, WALK-on túráikon felfedez-
hetjük a Fesztiválköztársaság művészeti alkotásait, kreatív-festős 
eseményeik pedig egész nap várják az érdeklődőket. 

Az új részvevők között van a Bélaműhely, ahol a fesztiválozókat interaktív 
hangszerkészítő workshoppal várják, és a fémből, fából, papírból vagy 
műanyagból készült egyedi hangkeltő eszközeiket lehet kipróbálni. 
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Az ArtZone területén 2018-ban is az alko-
tóművészeti szcéna legérdekesebb szerep-
lőivel találkozhatnak a fesztiválozók. Ott lesz 
a Technika #1 | Közösségi faműhely csapata, 
akik a barkácsolás rejtelmeibe vezetnek be 
mindenkit, akit vonzanak a DIY- és a Nifty-
ötletek. A korábbi évek egyik legnépszerűbb 
eseménye volt a székkészítő workshop, ahol 
praktikus napozóágyak készülhetnek fából, 
illetve újrahasznosított reklámmolinókból.

A Medence Csoport Re+concept márkája a 
méltán népszerű táskakészítő workshopjával 
vonja be a fesztiválozókat, ezzel is felhívva a 
figyelmet a környezettudatos életmódra és az 
ökológiai lábnyom csökkentésére. A résztvevők 
egyedi dizájner táskákat készíthetnek 
újrahasznosított reklámmolinókból, a szintén 
reklámponyvából készített Re+boot bútoraik 
pedig tökéletes pihenőhelyet biztosítanak majd 
a megfáradt fesztiválozóknak. 

A cARTc Kulturális Egyesület szervezésében 
idén faragó workshop működik majd, 
amelynek keretei között egy tisztán ásványi 
alapanyagokból készült, ám mesterségesen 
előállított kőzet, az Ytong segítségével ismer-
hetik meg az érdeklődők a szobrászat egyik 
legősibb technikáját, a faragást. A kortárs 
magyar művészek és művészet szakmai 
támogatását célul kitűző Art Label Budapest 


