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ŐSZI PROGRAM ELEVEN DESIGN HÉTVÉGE 

A Kulturális Tizenegy Egyesület minden évben két alkalommal 3 
napos összművészeti-kulturális hétvégét szervez ELEVEN Design 
Hétvége néven a Bartók Béla úton. Célunk a design, a művészet, 
a kreativitás testközelbe hozása, bárki számára, élményalapon. A 
hangsúlyt a tudatos és kreatív környezetépítésre, környezet- és 
közösségformálásra helyezzük.
 
Az ELEVEN Design Hétvége a tavasz és az ősz jelentős kreatív-, művésze-
ti-, kulturális- és gasztronómiai eseményévé kíván válni, amely szeretné 
bemutatni, promotálni és piachoz juttatni az inspiratív és innovatív kreatív 
alkotásokat, termékeket, szolgáltatásokat, Budapest kreatív erejét minden 
érdeklődőnek, valamint a versenyszféra, az üzleti élet szereplőinek. A 
rendezvénynek komoly szerepe van a Bartók Béla út Újbuda kulturális 
utcájaként való újrapozícionálásában, a pezsgő kulturális és társasági élet 
megteremtésében.
 
A design, képzőművészet, a kreatív alkotás életünk szerves része. A 
bennünket körülvevő tárgyak alakítják gondolkodásunkat, világlátásunkat, 
hatással vannak mindennapi életünkre és ízlésünkre.
 

A LÁTOGATÓK MEGISMERHETIK,
• megízlelhetik,
• megtapasztalhatják,
• megalkothatják,
• és magukkal vihetik a kreativitás élményét.
 
A BBB-n, a „Bartók Béla Boulevard”-on lévő galériák, design shopok, kávé-
zók és éttermek összetett és sokszínű kiállítótérként helyszínt biztosítanak 
az alkotók által létrehozott tárgyak, alkotások, szolgáltatások, performan-
szok, installációk, színházi és zenei programok bemutatására.
 
Az ELEVEN kreatívfesztivál ötletét éppen az adta, hogy általa felhívjuk a 
figyelmet a terület, az utca kreatív potenciáljára, kulturális identitására, 
imázsára. A fesztivál lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók megismer-
jék és megszeressék a környéket, és egyben az itt lakók büszkeségének, 
jó értelemben vett lokálpatriótizmusának forrásává válhat.
 

A 2015. OKTÓBER 9-11. KÖZÖTT MEGRENDE-
ZÉSRE KERÜLŐ ELEVEN ŐSZ MINDEN KOROSZ-
TÁLY SZÁMÁRA ÉLMÉNY, SZÓRAKOZÁSI ÉS 
INSPIRÁCIÓS LEHETŐSÉG.

Kapcsolat :
Kulturális Tizenegy Egyesület
+36 209 567 105
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Eleven Mozivetítés / Intouchables  - Életrevalók 
Kis esti zene

DownDog Jóga Napindító
Mi a Csodaceruza? – beszélgetés az alkotókkal, szerkesztőkkel Upcycling bábkészí-
tés a Humusz Szövetséggel, valamint Újságszerkesztés gyerekekkel a Csodaceruza 
jóvoltából 
Ádám Kornél
Melodisztik
Tenderfoot
1 Művész 1 Porta - Kortárs művészeti árverés a B32-ben
Pátkai Rozina Quintett
Kis esti zene
 
Gyerekprogramok nap közben (10.00 órától):
Upcycling bábkészítés a Humusz Szövetséggel
Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! – újságszerkesztés a gyerekekkel

Petite dejeuner

19.00 - 20.30    
20:30 - 22.00   

10.00 - 10.30   
11.00 - 12.00   

13.00 - 14.00    
15.00 -16.00    
17.00 - 18.00    

18:30 – 19.30   
19.30 - 21.30   

21.30 - 22.00   
 

9.00 – től 

2015. OKTÓBER.

09. PÉNTEK GÁRDONYI TÉR

2015. OKTÓBER.

10. SZOMBAT GÁRDONYI TÉR

2015. OKTÓBER.

11. VASÁRNAP GÁRDONYI TÉR

LEGYÉL A VENDÉGÜNK VASÁRNAP IS!

A Palack Borbár, a Café Gottier, a Hadik Kávéház, a Szatyor Bár, a Kelet Kávéház, 
a Gross Arnold Műterem, a La Nube Kávéház vasárnap reggel családias hangu-
lattal várja a visszatérő vendégeket: friss kávékülönlegességekkel és péksüte-
ményekkel, házi szendvicsekkel, különleges limonádé íz világokkal.



ŐSZI PROGRAM

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT - B32 Galéria és Kultúrtér          18:30

Idén az Eleven Ősz egyik legfontosabb programja, az 1 Művész-1 Porta, 
melynek keretében kortárs képzőművészek a Bartók Béla Bulevardon 
található kultúrális intézményekkel és az artKRAFT-tal összefogva installáci-
ókat hoznak létre. Az installációkat készítő művészek idén az artKRAFT ipari 
hangulatú, gyári, vintage stílusából inspirálódtak. A műalkotások régi, kopott 
iparművészeti vagy bútordarab átformálásából születtek újjá. Az így elké-
szült műtárgyak az Eleven Ősz alatt ki lesznek állítva az adott porta előtt, a 
programsorozat végén pedig árverés
 keretében találnak gazdára.

Reméljük megszerezni és új otthont adni az újrahasznosított műremekeknek 
olyan kreativitást, inspirációt és örömöt okoz majd az új tulajdonosoknak, 
mint a tárgyak felkutatása és új formába öntése okozott az artKRAFT-nak és 
a művészeknek. 

AZ ALKOTÓK: 

Grünfelder Judit, Horváth Lóczi Judit és Váraljai Viktória, Dömsödi Levente, 
Kozma Andi, Márián Gábor, Nagy Benjamin, Parlag István, és Rácz Dániel, 
Bondor Csilla, Horváth Gyula, Kerekes Gábor, Nagy Géza, és Szabó Csaba 
Tóth Annamária és Tóth Marica.

AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: 
A B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR, 
IDEJE: 2015. OKTÓBER 10. (SZOMBAT) 18.30
AZ ÁRVERÉST VEZETI: OLTAI KATA

1 MUVÉSZ-1 PORTA
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A XI. kerület történelmi belvárosa, Szentimreváros az 1900-as évek elején az 
akkori Buda társadalmi és szellemi központja volt. Nevezetes volt kávéházai-
ról és azok nyüzsgő tudományos, művészeti és irodalmi életéről. Bartók Béla 
úti barangolásunk során megtudjuk, hogyan alakult ki a Gellért rakpart és 
a Szent Gellért tér mai arculata, hogyan jött létre Lágymányos és egyetemi 
campusa, hogy épült ki fő útvonala. Kik tervezték százéves házait, kik lettek 
lakói, vendégei.
 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott BUM – Bevásárló 
és Tematikus utcák Nonprofit Kft. által szervezett, vezetett séta és Kulturá-
lis Tizenegy - KULT11 galériái – kávézói, kultúrterei - üzletei meghívásának 
köszönhetően tapasztalni fogjuk, :hogy a mai Bartók Béla út megint egy  
pezsgő kulturális  élettér.

SÉTA 1        11:00
az útvonal a Gellért tértől (találkozó hely) a Bartók Béla úton 
a Hadik Kávéházig tart.

SÉTA 2       16:00
az útvonal a Gellért tértől (találkozó hely) a Bartók Béla úton 
a Móricz Zsigmond körtérig tart.

SÉTA 3       17:00
az útvonal az MCP Műterem-Múzeumtól (találkozó hely címe: 1118 Budapest, 
Ménesi út 65.) a Ménesi úton a Gárdonyi térig tart.

A SÉTÁK KB. 1,5 ÓRÁSAK.

BARTÓK BÉLA ÚTI SÉTA

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT
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SZERVEZŐK:  QUIZNIGHT.HU, TÚRA KEZDÉSE 
SZOMBATON 14:00 A BOR ÉS KÉZMŰVESTŐL, 
ÉRKEZÉS-LEADÁS AZ EX KLUBBAN.

A játékban résztvevők meghatározott helyszíneket érintve mindenhol 
kapnak egy-egy találós kérdést, fejtörőt, a válaszok pedig egy-egy a Bartók 
Béla Boulevardot is meghatározó személyhez kapcsolódnak. A játék mellett 
a BBB kávézóinak, borbárjainak éttermeinek és  galériáinak sokszínűségét  
is felfedezhetik a játékosok. 

A BBB VENDÉGLÁTÓHELYEI EZEN A HÉTVÉGÉN 
A FRANCIA GASZTRONÓMIA ÖRÖKSÉGÉT IDÉZIK 
MEG ŐSZI KÍNÁLATUKBAN. 

A francia vendéglátás emblematikus helyeinek - a “le petit déjeuner” mint a 
francia reggeli, a café, a cukrászda, a bistro, a vidéki fogadó a házigazda asz-
talával, az éttermi haute cuisine, a “le pique-nique” - ételei-italai köszönnek 
vissza a BBB vendéglátó helyeinek étel- és italválasztékában.
A vendéglátóhelyek mellett  a Gárdonyi téren hangulatos Gasztro tér is várja 
a látogatókat, a Food Truck-ok bohém gyöngyszemei települnek ki. 

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT                                                         11:00

2015. OKTÓBER. 09-10.

JÁTSZD VÉGIG A BBB HELYSZÍNEIT 
A KVÍZTÚRÁVAL!

GASZTRO TÉR
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JÁTSZD VÉGIG A BBB HELYSZÍNEIT 
A KVÍZTÚRÁVAL!

ELEVEN BOR

Program vezetője: Erdei Sándor (+36 70 509 5110)

INTERAKTÍV CSOKIKURZUS

Művészi bonbon-készítés a közönség, a zenész és a csokimester közös alkotása 
Ez alkalommal a zene és a hangulat formálja a születő bonbonok ízét, fűszerezését, 
díszítését. nyomán.
Közös alkotással születik meg a legfinomabb Gottier bonbon a csokimester keze 
nyomán, de a közönség aktív közreműködésével!
A csokimester: Máthé Barnabás, a gitáros: Benkő Zsolt.

FEJEZETEK A MAGYAR GRAFIKA ARANYKORÁBÓL - 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

„A magyar grafika aranykora - Gross Arnold gyűjteménye” címmel 2003 júniusában 
a Vízivárosi Galériában volt látható az a csodálatos grafikai anyag, melyet a mester a 
XX. század második felének nagy magyar grafikusaitól - aprólékos műgonddal - évti-
zedek alatt gyűjtött.
Program vezetője: Miklusicsak Aliz <miklusicsakaliz@gmail.com>

INFINITY PAPER DESIGN WS

Újrahasznosított, papír ékszerek készítése
Program vezetője: Puskás Krisztina 06 30 377 03 48

BOHÉM PÁRIZSI HANGULAT 
- FRANCIA FIATALOK ÉS ÉLŐZENE 

Párizsi reggel a La Nube-ban, Budapesten élő francia fiatalokkal, akik élőzenével 
varázsolnak bohém hangulatot a fellegekben egy finom croissant és kávé mellett.

Névjegykártya-tartó készítő workshop: maradék műbör és egyedi anyagokból 
megvarható névjegykártya-tartók varhatók a Pistolpete márka alkotójával, Bandula 
Arankával
Program vezetője: Nagy Tímea, 06709076882, nagy.timea.o@gmail.com

BORHÁLÓ

18.00 - kifulladásig

CAFÉ 
GOTTIER 

BBB.9. 

18:00 - 20:00

GROSS 
ARNOLD 
GALÉRIA

18:00

PAGONY 
A GELLÉRT 

TÉRNÉL

10.00-12.00

LA NUBE 
CAFÉ 

• TAPAS

11:00 - 12:30

16:00 - 17:30

2015. OKTÓBER. 09. PÉNTEK

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT
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TÁRGYFELÚJÍTÓ WORKSHOP AZ
ÚJRAHASZNOSÍTÁS JEGYÉBEN 
Kerekes Gábor és Nagy Benjámin képzőművészekke

Hozd el megunt tárgyaidat vagy keress a helyszínen az E-cherry
adománybolt jóvoltából és újítsd fel a DIY-Do it yourself
jegyében.
Program vezetője: Kenéz Réka (06 30 639 5909) / Ott Anna (06 70 77 55 66 7)

ÜVEG ÉS SZÍNEK VILÁGA, ÜVEGFESTÉS

Üveg kisképek és ékszerek festése megadott, minták segítségével, vagy szabadon. 
Egy foglalkozás maximum 10 fő, 2 x 1 órás foglalkozások
Program vezetője: Tóthné W. Rita (info@borkezmuves.hu)

TRADICIONÁLISŐSZI PROGRAM
JAPÁN SUMI-E 
TUSFESTÉS

SZABAD ALKOTÁS, SUMI-E ECSET ÉS 
HENGERTECHNIKA.
Ezüstpor, bronzpor úsztatás. 
Performer Révész Ákos festőművész

MESÉK FELNŐTTEKNEK VASKOR GRÉTÁVAL
… Itt az ideje, hogy elmenjetek szerencsét próbálni. Aki nem keres, nem is talál.... 
Szóval én most elindulok, szerencsét próbálok, keresek és találok.
Programok vezetője: Bódis Andrea / andrea.bodis@harmohet.hu / 06-70-866-4222

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
PÓLÓFONALBÓL 
ALKOTÁS

Ékszerek, övek, táskák, tárolók, sálak készítése pólófonalból. 
Pólófonal készítés trükkjei.
Programok vezetője: Nemoda Sára / saranemoda@mail.com / 06-20-382-9126

KIÁLLÍTÁS A FLAMENCO GALÉRIA HALLJÁBAN: 
ABONYI MAYA - FOTOGRÁFIÁK ZENÉRŐL

A fényképeket Chopin keringői ihlették : http://www.mozaikonline.hu/aktualis/
fotografiak-zenerol

HADIK 
KÁVÉHÁZ 

/ SZATYOR 
BÁR ÉS 

GALÉRIA

13:00 -15:00

BOR ÉS KÉZMŰVES   
ÜZLET-

MŰHELY-
GALÉRIA

13:00 -15:00

HÁROM 
HÉT 

GALÉRIA

15:00 - 17:00
20.000 Ft +áfa

18:00 - 20:00
20.000 Ft +áfa

GROSS 
ARNOLD 

MŰTEREM

11:00 - 14:00
25.000 Ft +áfa

FLAMENCO
GALÉRIA

Danubius Hotels 
Flamenco

1113 Budapest, Tas 
Vezér utca 3-7.

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT
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INFINITY PAPER DESIGN WS 
Újrahasznosított, papír ékszerek készítése

SZÓKIMONDÓKA - A VILÁG SZÓRÓL SZÓRA
SzóKiMondóka workshop és játékos foglalkoztató. 16.00 és 18.00 órai kezdettel 
foglalkoztató, 3 és 7 közt pedig játék a szókártyákkal, szavakkal - a világ szóról szóra
Program vezetője: Puskás Krisztina / 06 30 377 03 48

NEW YORK - PÁRIZS - BUDAPEST 
(A zenei utazás a TRANZIT pályaudvarról indul) 
Az amerikai és az európai könnyűzene klasszikusai. A jazz, swing és sanzon rande-
vúja ősszel Budapesten! 
Zenei idegenvezető- FARKAS GÁBOR GÁBRIEL / Közreműködik a MAJOR CHORD / 
zongora - Csák Péter / dob - Földesi Attila / bass - Farkas Péter Bubu

TRANZIT 
ART CAFÉ

14.00 - 16.00

16:00 - 18:00

19:00

2015. OKTÓBER. 10. SZOMBAT

KIÁLLÍTÁS

A B-terv Műhely bemutatkozó kiállításának koncepciója, hogy bemutassa a közössé-
günk sokrétűségét. Minden B-terv tagtól egy-egy olyan alkotást prezentálunk, ami 
méltóképpen reprezentálja az egyéneket, ugyanakkor egy térbe összegyúrva kerek 
egész képet nyújt a csoportról. A kiállított tárgyak a design és a képzőművészet több 
területéről érkeznek

MDM – MINI DESIGN MARKET

1975 COLLECTION – design ruhák, kiegészítők/ AGNESKOVACS (leather design) – 
design táska, ékszer/ ARNÓCZY JANKA – design ruha, kiegészítő/ DOT FOR YOU 
– Baglyas Erika – design tárgy, notesz / DVA BUTIK – design ruha, szemüveg, táska/ 
FOLENTA design – fonott, szőtt ékszer / ILLE-OLLA – design ruha, kabát, esőkabát /
IMOGEN (BLACK BOX) – elegáns design ruha, kabát / JUDIT TAKÁCS – design táska, 
cipő / NOÁR LINE – design ruha / PÉTERFY RÓZSA – design ékszer / ROBÁR DÓRA 
– elegáns design ruha, ékszer, sál / ZSABOKORSZKY LILI – design ékszer / DEFO 
LABOR, pakk-art – design tárgy

IRKA-EST
Baglyas Erika képzőművésszel a DOT for You brandjéről, új termékeiről, dizájnról, mű-
vészetről Oltai Kata művészettörténész, kurátor beszélget. Ezt követően bemutatják a 
2016-os DOT for You határidőnaplót, az IRKA-t. Az est során elindul az IRKA tombola. 

GASZTRO EST
Borkóstoló + design falatok: Barta Károly, a mádi Barta Pince tulajdonosa mesél az 
Öreg Király Dűlőn termelt, 2012-es száraz Furmintról és a pince filozófiájáról.

DESIGN ÁRVERÉS

B TERV 

18:00

B32 
GALÉRIA & 

KULTÚRTÉR

11:00 - 16:30

17:00 - 18:00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.30
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Közösségi galériaként küldetésünk, hogy összekapcsoljuk a művészeket a vevővel, 
felnőttet és gyereket a művészettel.

Tehetséges művész vagy, és szeretnéd eladni az alkotásaid? Szeretnéd a 
gyermekedet 18 éves korában saját műgyűjteménnyel útnak indítani?
Kipróbálnád magad mecénásként? 
Kérdeznél vagy megismernél minket?

ARTANDME

1114 Budapest, 
Fadrusz utca 6.

06-20/483-2536
office@artandme.net

www.artandme.net

Indusztriális dizájn: bútorok, lámpák, kiegészítők másként. Vannak tárgyak, amelyek 
nyers, erőt sugárzó felületükkel nyűgöznek le minket. Megint más bútorok története-
ket hordoznak, vagy épp a régmúlt mindennapjairól mesélnek. Bármi is legyen az ok, 
szívesen élünk közöttük.
Autentikus ipari székeket, lámpákat, asztalokat talál nálunk. Bútoraink és kiegészí-
tőink a XX. század ipari vagy mezőgazdasági múltjába repítenek minket. Néha az 
eredeti funkciót újrafogalmazva varázsolunk lovaskocsi-ülésből fotelt, satupadból 
bárpultot, kábeldobból dohányzóasztal. Egyedi darabjaink loftok, lakások és házak, 
irodák, üzletek enteriőrjeibe egyaránt illeszkednek.

ARTKRAFT

1111 Budapest, 
Budafoki út 70.

06-30/317-9463
info@artkraft.hu

www.artkraft.hu

Kortárs magyar fotóművészeti galéria valóságosan és virtuálisan.
Rendszeresen megújuló kiállításain kortárs magyar fotóművészek alkotásait ismerhe-
tik és vásárolhatják meg. 
Eddigi kiállítások:  Féner Tamás (Kossuth-díjas), Eifert János, Vancsó Zoltán, Marko-
vics Ferenc, Stalter György, Balla Demeter (Kossuth-díjas), Farkas Antal Jama, Horváth 
M. Judit, Varga Tamás fotóművészek tárlatai.

Az Artphoto Galéria 2014-ben létrehozta az ún. Artphoto Collection-t, mely a kiállító 
művészei válogatott munkáinak limitált példányszámú digitális (giclée) nyomatait teszi 
elérhetővé a fotóművészetet kedvelő vásárlók számára. Természetesen a galéria által 
képviselt alkotók műveinek vintage kópiái is megvásárolhatók a galéria kínálatában.
Az Eleven Ősz rendezvényei idején az érdeklődők a nemrég elhunyt fotóművész, 
Kerekes Gábor: Zóna című kiállítását tekinthetik meg, melyen eddig még sehol sem 
bemutatott képei lesznek láthatók.

ARTPHOTO 
GALÉRIA

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 30.

06-20/938-1711
contact@artphoto.hu

www.artphoto.hu

A B-terv Műhely egy biztonságos tér, ahol fiatal designerek lelnek otthonra. A he-
lyiség küldetése, hogy összekötő híd legyen egyetemi hallgatók és a valós tervezői 
világ között. Ez egy olyan bázis, ami teret ad az önmegvalósításra, alkotásra, tervezői 
gondolkodásra.
A B-terv Műhely közössége önszerveződő, alapját a B-terv öntevékeny kör alkotja. 
Edukációs design platformként, színtere vagyunk kiállításoknak, workshopoknak, 
előadásoknak. A kezdeményezés 2014 nyarán a Műszaki Egyetemről indult, de nyitott 
minden fiatal alkotóra, aki támogatói alkotótérre vágyik, és szívesen megtapasztalná a 
tervezői megosztás értékteremtő erejét.

B-TERV 
ÚMŰHELY

1111 Budapest, 
Bercsényi utca 9.

06-30/611-5633
bterv.bme@gmail.com

www.btervbme.wordp-
ress.com
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2015 augusztusától a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. koordinálja 
a XI. kerület bizonyos kulturális és közművelődési területeit, végzi a városrész PR és 
kommunikációs tevékenységét, ellátja a helyi média feladatait, valamint kis részben 
igyekszik az egykori pedagógiai intézet kerületben maradt tevékenységeit, hagyomá-
nyait is folytatni. Küldetése, hogy Újbudán, Budapest legnagyobb területű kerületé-
ben, egymástól topográfiailag, történetileg és szociokulturálisan is jelentős távolságra 
lévő helyszíneken a legkülönfélébb műfajokban és szolgáltatásokkal lássa el a kultúra 
és a közösségi kapcsolatok iránt érdeklődőket.
A B32 Galéria és Kultúrtér programjainak tervezésére sokszínűség és nyitottság 
jellemző. Az összművészeti jelleget szem előtt tartva a színház, a komoly- és könny-
űzene, a képzőművészet mellett a megújulást követően az irodalom és az aktívabb 
gyerekkultúra felé is nyitni szeretnének. Határozott céljuk, hogy együttműködésekkel 
segítsék a Bartók Béla út kulturális tereit és közösségeit.

B32 
GALÉRIA & 

KULTÚRTÉR

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 32.

06-1/787-0045
csomu@ujbudakulti.hu

www.ujbudakulti.hu/
B32kulturter

Az emberiség két régi mestersége találkozik Budán, a Bartók Béla út 8 szám alatt, a 
Bor és kézműves Üzlet / Műhely / Galériában: a borászat és a kerámia készítés. 
A két szakma képviselője, két testvér, (egy borász és egy keramikus) arra töreksze-
nek, hogy a Magyarország borvidékeiről válogatott borok, illetve a hagyományos és 
modern kézműves, iparművészeti tárgyak vásárlási lehetőségén kívül az érdeklődők 
örömüket leljék a borkóstolás, borbeszélgetés, illetve a kézműves műhelymunka, 
szakmai bemutatók során. 
A Bor és Kézműves Galériája arra szeretne vállalkozni, hogy iparművészeti és kép-
zőművészeti kiállításai révén új színt hozzon Újbuda Kulturális Városközpontjának 
életébe, bemutatkozási lehetőséget biztosítva kortárs fazekas, keramikus-, üvegmű-
vészek számára is.

BOR ÉS
 KÉZMŰVES 

ÜZLET/ 
MŰHELY/
GALÉRIA

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 8.
06-20/369-5943

info@borkezmuves.hu
www.borkezmuves.hu

Ha már meguntad a szupermarketek polcai előtt a címkék nézegetését, a legjobb 
helyen jársz, hogy közelebb kerülj a borászhoz, a szőlőhöz, a napfényhez, és így ma-
gához a borhoz. Gyere és élvezd az új kulturális városközpont napos oldalát!
Fáradhatatlanul rójuk Magyarország pincéit és félelmet nem ismerve kóstoljuk végig 
az összes hordó tartalmát. Tesszük mindezt azért, hogy Neked minden nap a legjobb 
bor - a legjobb áron - lehessen az asztalodon, ha vendégeket hívsz, hogy legyen mi-
vel koccintani az ünnepségeken, hogy a fröccsöd a legjobb legyen az utcában, vagy 
a forralt borod melegítse fel a kollégáidat. Kínálatunkat úgy válogattuk össze, hogy 
minden borvidék jellegzetes vagy érdekes fajtája megtalálható legyen. 

BORHÁLÓ

1114 Budapest, 
Fadrusz u. 5.

06-70/509-5110
ujbuda@borhalo.com

www.borhalo.com

Nyugalom, finomság, minőség, régi családi süteményreceptek, elkötelezett, tradicio-
nális vendéglátás; mind méltó aláfestése a Bartók Béla Boulevard programjainak. 
Gottier Anna, a múlt században élt dédimama, kíváló háziasszony és szakácsnő em-
lékét, gasztronómia iránti odaadását, franciás műveltségét és szellemiségét hivatott 
megidézni a róla elnevezett Café Gottier.  A Gellért tér patinás környezetében, a 
Bartók Béla út legelején, nosztalgikus, derűs hangulatban idézzük meg a polgári 
szalonok és a régi 11. kerület hangulatát. Alice Csodaországának mesés uzsonnakellé-
keivel, a teázás- kávézás-sütizés időtlen világába invitáljuk látogatóinkat. „It’s always 
coffee-time here!” Itt mindig kávéidő van! 

CAFÉ 
GOTTIER

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 9. 
06-30/856-3425 

info@gottier.hu
www.gottier.hu 
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A defo labor egy közösségi tér, stúdió és design shop, ahol a különböző kulturális és 
társadalmi kérdések designerek munkáin és gondolkodásmódján keresztül kerülnek 
felszínre. Az itt alkotó, elemző-tervező kreatívokból álló csapat, szakmai partnerekkel 
együttműködve, átfogó design-szolgáltatás csomagot nyújt innovatív ügyfeleinek 
a belsőépítészeti tervezéstől kezdve a grafikai arculat meghatározásáig. Emellett a 
galériatérben kortárs hazai alkotókat felvonultató workshopok, előadások, kiállítások 
és installációk várják a szakmai és környékbeli érdeklődőket. A defo labor ezáltal egy 
olyan nyilvános fórumot teremt, ahol a kerület lakói, diákok, designerek, és művészek 
közösen gondolkozhatnak városi, közösségi, kulturális ügyekről, szűkebb és tágabb 
lakókörnyezetükről.

DEFO 
LABOR 

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 20.

06-70/316-6329
office@defolab.com

www.defolab.com

Heti 2- 3 jógaóra növeli a fizikai és mentális állóképességet. Stresszoldó hatásának 
köszönhetően hihetetlen immunerősítő hatással bír. Az óráinkon gyakorolt ászanák 
jótékony/gyógyító hatásainak köszönhetően rengeteg betegséget gyógyíthatsz és 
előzhetsz meg. 
Amiben egyedinek és speciálisnak érezzük magunkat, hogy jól képzett oktatóink 
szívvel-lélekkel tartják óráikat, minden jógaórán személyre szabottan is figyelnek a 
nálunk jógázó vendégeinkre. Három budapesti helyszínen is várjuk kezdő és haladó 
vendégeinket: hatha; astanga; dinamikusabb-hatha, vinyasa flow és gerincjóga irány-
zatainkra egyaránt. 

DOWNDOG 
JÓGA 

STÚDIÓ 
BUDA

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 23.

06-30/278-2833
downdogjoga.hu

info@downdogjoga.hu

Az Eleven Blokk Művészeti Alapítvány olyan inkubátorterület kialakításán dolgozik 
Újbuda belső részén, ami új kulturális, művészeti és közösségi aktivitásokat hoz a 
városrészre, hogy elősegítse az itt élők identitásának erősödését, új térhasználati mó-
dokat teremtsen, és hidat  építsen a területen található különböző csoportok között 
(helyi lakók, diákok, idelátogatók, helyi vállalkozók, helyi és fővárosi intézmények, 
egyetemek, döntéshozók, stb.), ezáltal segítse a kommunikációt, növelje  a felek közti 
bizalmat.
Szeretnénk elérni, hogy a területen élők erősebben kötődjenek a környékhez, jobban 
kihasználják a környék terei nyújtotta lehetőségeket, legyen szó akár közterekről, 
akár a kulturális, közösségi szolgáltatásokról, akár önszerveződő, lakossági kezdemé-
nyezésekről.

ELEVEN 
BLOKK 

MŰVÉSZETI 
ALAPÍTVÁNY

1012 Budapest, 
Bartók Béla út 10-12. 
blokkeleven@gmail.com

www.elevenblokk.
blogspot.com

Az Ex Klub egy igazi eldugott gyöngyszem: autentikus sport klub, kellemes atmoszfé-
ra, jó hangulat, sportközvetítések, billiárd, csocsó, pub quiz, nagyszerű sörök, borok, 
pálinka. 

EXKLUB

1114 Budapest, 
Mészöly u. 3 

06-20/551-6490
www.facebook.com/

exklub2014
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Galériánk több mint egy évtizedes pesti, Ráday utcai működést követően kapott 
meghívást Buda újonnan kialakuló városközpontjába. Az azóta eltelt idő során sikerrel 
illeszkedtünk be a Bartók Béla út lakói, kulturális közterei közé és az ezeket egybeko-
vácsoló, belőlük fakadó atmoszférába, amelynek felépítése és megmutatása a kult11 
Egyesület tevékenységében is megfogalmazódik. Elsődleges célunk a hazai kortárs 
művészet népszerűsítése és beépítése a nemzetközi művészeti szcénába, amelyet 
a külföldi vásárokon történő mind aktívabb jelenléttel, és a külföldi galériákkal való 
partnerkapcsolatok kiépítésével kívánunk elérni. 

FAUR 
ZSÓFI 

GALÉRIA 

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 25.

06-1/209-3635
info@galeriafaur.hu
www.galeriafaur.hu

Gross Arnold (1929–2015) grafikusművész, a rézkarc műfajának megújítója, egyik 
legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze hazánknak. Rajzain, színes rézkarcain 
generációk nőttek fel, meghatározó egyénisége a XX. századi magyar képzőművé-
szetnek, vizuális kultúrának. Műveiből számtalan kiállítást rendeztek már a nagyvilág-
ban: művészeti szalonokban, nagy kiállítóterekben, kis galériákban, kávézókban Los 
Angelestől Tokióig. 

Az Arnoldo galéria és kávézó széleskörűen mutatja be Gross világát. Kiállítások, szak-
mai bemutatók, workshopok, gyerekfoglalkozások színesítik a palettát. A képek és a 
művészet mellett finom sütemények és kávék, kézműves sörök és borok, szendvicsek 
és tapasok várják a látogatókat. 

GROSS 
ARNOLD 

MŰTEREM

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 46.

06-70/338-7001
arnoldogaleria@gmail.com

www.grossarnold.com

Ritka az olyan tradíció, amely abban ölt testet, hogy önmaga állandó játékos újraal-
kotásával sosem hagyja szokássá üresedni a hagyományokat, de a Hadik tradíciói 
éppen ilyenek. Ezt a szellemiséget képviseljük és igyekszünk hozzáadni a megújuló 
Bartók Béla út atmoszférájához. 
A Hadik a ’20-as évek egyik legendás kávéháza volt. Ekkor a magyar irodalom nagy-
ságai, köztük Karinthy Frigyes és felesége, Böhm Aranka vertek tanyát asztalainál. A 
második világháború véget vetett ennek a kivételes aranykornak. 
Az épület évtizedeken keresztül eredeti rendeltetésétől eltérő funkciókat töltött be, 
egészen 2010-es újranyitásig. Azóta a Hadik Ház másodvirágzását éli és minden 
hónapban újabb és újabb rendezvényekkel várja a kultúra iránt érdeklődőket. A Hadik 
és a Szatyor Galériában havi rendszerességgel állítjuk ki a kortárs képzőművészek 
alkotásait, általában grafikákat vagy festményeket, ezen kívül pedig mint régen, ma is 
aktív irodalmi élet zajlik mindkét helyen. 

HADIK 
KÁVÉHÁZ 

& SZATYOR 
BÁR

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 36.

06-1/279-0291
hadik@hadikkavehaz.com 

www.hadikkavehaz.blog.hu

1111 Budapest, 
Bartók Béla út 36.

06-1/279-0290 www.
szatyorbar.com

Budapest első olyan galériája, mely elsősorban alkalmazott fotográfusok és -grafi-
kusok munkáit mutatja be. Olyan alkotókról van szó, akik mindennapi munkájukkal 
megtöltik a magazinokat, alakítják vizuális környezetünket.
Galériánkban számos jeles művész állított ki a fotográfiák mellett festményeket, 
grafikákat, street art objecteket, ipari designokat, térbeli papírgrafikákat. Jellemző, 
hogy fiatal és nem is olyan fiatal kísérletező művészek alkotásainak bemutatása 
mellett rendszeresen tartunk különlegesen családias hangulatban zajló eseményeket, 
közösségi rendezvényeket. Minden hónap 3. hetének 3. napján este 7-kor valami újra, 
addig még nem látottra hívjuk fel a figyelmet.

HÁROM 
HÉT 

GALÉRIA

1117 Budapest, 
Bartók Béla út 37.
06-70/866-4222

andrea.bodis@haromhet.hu
www.haromhet.hu
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A Humusz Szövetség környezetvédelmi civil szervezetként a hulladékmegelőzést, a 
nulla hulladék elveinek mindennapi életbe való megvalósítását tűzte ki célul. Közös-
ségi komposztálás, lakossági tanácsadás, cserebere börzék, adományközvetítés, 
javítóműhelyek és hulladékudvarok adatbázisa, bevásárló közösség, gyerekfoglalko-
zások, zöldóvoda és ökoiskola program, „életmódzöldítő” előadások, zöld rendez-
vények, továbbképzések, érdekképviselet, ingyenkönyvpolc, hálózatépítés, hazai 
és külföldi jó gyakorlatok felkutatása és terjesztése és még számtalan tevékenység 
megtalálható a palettán - mindez a hulladékcsökkentés jegyében!

HUMUSZ 
SZÖVETSÉG 

1111 Budapest, 
Saru u. 11.

06-1/386-2648
humusz@humusz.hu

www.humusz.hu

Budapesten, a Bartók Béla úton található a Kelet Kávézó és Galéria. Bár a hely profilja 
szerint nem könyvesbolt, a falakon elhelyezett 5-6000 kötetet egy kisebb könyvtár 
is megirigyelné. A polcok egyrészt jól néznek ki, másrészt aki hoz egy csereköny-
vet, már viheti is a kinézett példányt, így a „kínálat” napról napra változik. A kávét a 
Casino Mocca, a holland prémium kakaót és csokit Szántó Tibor, a sütiket Édes Sári, a 
söröket két cseh kisüzem szállítja. A kínálatban szerepelnek még grillszendvicsek, va-
lamint keleti tálak. Utóbbiakon zöld currys körözött, pikáns mogyoróvaj, ajvár, indonéz 
savanyúság és kovászos kenyér található, a szendvicsekhez pedig csak a hívószava-
kat mondjuk: tojás curry masala, füstölt harcsa, koriander szósz, rukkola. A kellemes 
belső tér már magában elég hívogató, de ehhez társul még egy nagyon komolyan 
összeállított kínálat, barátságos tulajok és családias kiszolgálás.

KELET 
KÁVÉZÓ

1115 Budapest, 
Bartók Béla út 29.
06-20/456-5507

keletkavezo@gmail.com
www.facebook.com/

keletkavezo

Kulturális Kikötő
A 2008-ban alapított Kultúrpart egy független on-line kulturális magazin. Mindenről 
szól, ami kultúra, híreket szolgáltat és publikációkat jelentet meg, programokat ajánl, 
valamint videókat készít a kortárs művészeti élet összes irányzatáról. Az oldal nem 
csak kulturális tartalmat szolgáltat, de számos olyan civil, és non-profit kezdeménye-
zést támogat, amelynek célja a fenntartható szellemi fejlődés.

KULTURPART

1116 Budapest, 
Sztregova u. 1.

06-30/412-4131
szerkesztoseg@kulturpart.hu

www.kulturpart.hu

„Egy magyar lány és egy spanyol fiú mandarin nyelven beszélget egymással egy 
budapesti tapas bárban, miután elénekelték a vendégeknek a szerelmes dalukat.”
A La Nube bejárata egyszerű, egy a Bartók Béla útról leágazó kis mellékutcáról nyílik. 
A neve alatt kis betűkkel felírták: Cafe, Tapas. Ilyen egyszerűen. Az étlapon vannak 
reggelik és ebédek, a lista pedig a tostadas különböző variációitól a la verde salátán 
keresztül a tapasokig terjed.
 A La Nube-ban nincs túlgondolt minimáldizájn, olyan helyet akartak létrehozni, amely 
nyugis, családias, laza, és ahol  fesztelenül létezhet az ember akár egész nap, miköz-
ben jó kávét iszik és  finomat eszik. És sikerült. /varosban.blog.hu és welovebudapest/

LA NUBE

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 41.
06-70/907-6882

minube@lanubecafe.com
www.lanubecafe.com

Küldetésünknek érezzük a modern összművészet létrehozását a pezsgő budapesti 
szcénában. Ezen törekvésünket csak erősíti a Bartók Béla út, mint helyszín, mely rövi-
desen visszanyeri századfordulós fényét, és kult- utcaként várja majd a művészetre és 
gasztronómiára éhezőket. 
A Moha olyan komplex programsorozatot kínál, amely sokszínűsége révén megszó-
lítja a kerület lakóit, sőt egész Budapest kultúráért és zenéért rajongó közönségét 
is. Kávézó-galériánk falait folyamatosan kortárs képzőművészek kiállításai díszítik, 
melyek  párbeszédre kelnek a többi itt rendezett kulturális eseménnyel. 

MOHA 
KULTÚRTÉR

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 11-13.

06-1/209-0658
mohacafe@windowslive.com

www.facebook.com/
MohaCafe
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Molnár-C. Pál festőművész a Gellérthegy oldalában, egy Ménesi úti villában élt és 
alkotott 50 éven át. Halála után, 1984-ben lánya, dr. Csillag Pálné Éva, családi gon-
dozású magánmúzeumot hozott létre. A témában, stílusban, technikai megoldásban 
szokatlanul változatos életmű mellett a művész személyes használati tárgyai és a 
családi emlékezet keltik életre az alkotót. A gazdag művészeti hagyaték keresztmet-
szetét mutatja be az MCP kiállítás.

MOLNÁR-C. 
PÁL 

MŰTEREM 
- MÚZEUM  

1118 Budapest, 
Ménesi u 65.

06-30/201-1073
info@mcpmuzeum.hu
www.mcpmuzeum.hu

Több, mint 200 négyzetméteren, hatalmas könyv- és játékválasztékkal vár a Pagony 
már Budán is. A Pagony és a Tilos az Á könyvei mellett a minőségi gyerek- és ifjúsági 
irodalom színe-javát  is megtalálod nálunk.
A Pagony eredeti célkitűzése, hogy minden boltban és webboltban teljes válasz-
tékot tudjon tartani a ma Magyarországon megjelenő, minőségi gyerek- és ifjúsági 
könyvekből. Lelkes és hozzáértő kollégák  nyújtanak segítséget a válogatásban, hogy 
mindenki megtalálja a  hozzá leginkább illő olvasmányokat és játékokat.

Rendszeresen tartunk programokat a kézműves foglalkozástól a diavetítésig. A 
könyvesbolt alkalmas színhelye irodalmi eseményeknek, író-olvasó találkozóknak. Kü-
lönböző interaktív programokon a gyerekekkel együtt kerülhetsz közelebb a kortárs 
irodalomhoz, vagy találkozhatsz szerzőkkel, illusztrátorokkal.

PAGONY A 
GELLÉRT 
TÉRNÉL

1118 Budapest, 
Ménesi u 65.

06-30/201-1073
info@mcpmuzeum.hu
www.mcpmuzeum.hu

„Ismerjük a bort, de nem szeretünk okoskodni.
Tiszteltjük a bort, de nem öltözünk ki hozzá.
Szeretjük a bort, és szeretnénk mindenkinek megmutatni.
Töltünk, sztorizunk, kérdezünk, újratöltünk.
Megpróbáljuk kitalálni, mi illik a Te poharadba.
Mert szerintünk a bor Mindenkié.”

Milyen a Palack?
Fiatalos, barátságos, elérhető, a borvidékek pincészeteinek hangulatát megidéző bo-
ros hely a Gellért téren. Egy borbár, ahol otthonosan érezheted magad és az áraktól 
sem menekülsz el.

PALACK 
BORBÁR

1114 Budapest, 
Szent Gellért tér 3.

06-30/997-1902
palack@palackborbar.hu

www.palackborbar.hu

Nálunk megtalálja az igazán finomat és az egészségeset egybegyúrva!
2010-ben hoztuk létre kis családi pékségünket azzal a szándékkal és elkötelezett-
séggel, hogy jó minőségű, finom és egészséges kenyereket készítsünk természetes 
alapanyagokból, felelevenítve nagyszüleink tudását és kenyér iránti tiszteletét.
Azon fáradozunk minden nap, hogy fejlesszük ismereteinket és egyre jobb kenyere-
ket alkothassunk a természettel együtt és vele összhangban. Igyekszünk megtalálni 
ember és természet között az egyensúlyt, felhasználva őseink tudását, hogy gyerme-
keinknek egy jobb világot tudjunk továbbadni.

PÉKMŰHELY

1114 Budapest, 
Bartók Béla út 15/b

06-1/201-4967
info@pekmuhely.hu
www.pekmuhely.hu
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épületében működő 
Szkéné Színház közel négy évtizede meghatározó, a legifjabb és legidősebb generá-
ciót összekötő kulturális helyszíne a 11. kerületnek. 
A Bartók Béla út közvetlen közelében működő művészeti bázis számos ismert, nem-
zetközi ismertségre szert tett alkotónak teremtett lehetőséget a kiinduláshoz és a 
hosszabb távú működéshez is. Itt kezdett a Krétakör, de itt játszik a töretlen népszerű-
ségnek örvendő idén 16 éves Pintér Béla és Társulata is. 

SZKÉNÉ  

1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 3. 

II. em.
06-20/384-6049

info@szkene.hu
www.szkene.hu

Reggel croissant, házi sárgabarack- és szilvalekvár, macchiato, bagel, ham and eggs, 
tejbegríz. Délelőtt ciabatta, körözött, caprese saláta, málna-, bodza- és levendu-
laszörp, club szendvics, latte. Ebédre magyaros, olasz, thai, mexikói finomságok, 
vegetáriánus kivitelben is. Citromos, mentás, bazsalikomos limonádé. Délután forró 
csoki, répatorta, cappuccino, brownie, mélange. Este vörösbor, fehérbor, rozé, sajttál, 
bruschetta, saláták, bisztró étkek. 
Méltó bevezetést és levezetést kínálunk kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és 
idősebbeknek, mindazoknak, akik szeretnének velünk együtt részt venni a megújuló 
Bartók Béla út megszületésében! 

TRANZIT

1114 Budapest, 
Bukarest utca 3.
06-1/209-3070

tranzit@tranzitcafe.com
www.tranzitcafe.com

A VinoPiano azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a MAGYAR KÉZMŰVESSÉG megőrzése 
érdekében megismertesse, bemutassa Magyarország legjellegzetesebb kézműves 
pincészeteit és kitűnő borászait. A kézműves bor hordozza készítője kézjegyét, egye-
di stílusát, jellegét, melyben a fajta,  a terroir és az évjárat is jól felismerhetővé válik.
Kínálatunkban olyan borász családok termékeit mutatjuk be, amelyek többsége csak 
a VinoPiano által érhető el, illetve kóstolható meg.

VINOPIANO
A KÉZMŰVES 

BORKERES-
KEDÉS ÉS 
KÓSTOLÓ

1114 Budapest, 
Bartók Béla út. 1.
06-30/273-0366

info@vinopiano.hu
www.vinopiano.hu

a Bartók Béla Boulevard kezdeményezés új főhadiszállása. A BBB szellemi műhelye 
a Bartók Béla út 33. szám alatt, az egykori textilbolt helyén talált otthonra, a  budai 
Szatyor Galériával* közös térben. (*A megújuló kiállítótér a bárt maga mögött hagyva 
csak a képzőművészetre összpontosít a jövőben Szatyor Art Space néven)

A szellemi műhelyt létrehozó és alkotó csapat, a Kulturális Tizenegy Egyesület tagjai: 
a Bartók Béla úti vállalkozások, civil és magánszereplők, kulturális intézmények és 
közösségek résztvevői közötti együttműködésen munkálkodik.

A BBB 
OFFICE 

1114 Budapest, 
Bartók Béla út. 33.

A budai Szatyor Galéria új térbe költözik, de a látogatóknak nem kell messzire menniük. A megújuló kiállí-
tótér és szellemi műhely ugyanis a túloldalon, a Bartók Béla út 33. szám alatt, az egykori textilbolt helyén 
talált otthonra. A galéria a bárt maga mögött hagyva csak a képzőművészetre összpontosít a jövőben 
Szatyor Art Space néven.
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NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
ALAP – EMBERI ERŐFORRÁS 

MINISZTÉRIUM / BUDAPEST FŐ-
VÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA / BUDAPESTI 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

 PRIZMA KFT. / B32 GALÉRIA ÉS 
KULTÚRTÉR /  / SZATYOR ART 

SPACE / ARTKRAFT / KULTURPART 
/ DANUBIUS HOTELS FLAMENCO

 /BARACSI KATALIN /  
/ BOSZNAI TIBOR /
/ DRÁGUS ÁDÁM /
/ EGRI ORSOLYA / 
/ FAUR ZSÓFIA / 
/ JÁKI MONIKA / 

/ HORVÁTH LÓCZI JUDIT / 
/ KAMPÓSNÉ W. GRÁCIA /

/ KOMÁROMI KITTI / 
/ RUZSOVICS KRISZTINA / 

KÖSZÖNJÜK!2015. OKTÓBER.
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1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c
jaki.monika@reevolutio.hu

BBB office: +36 209-567105
1114 Budapest, Bartók Béla út 33. 


