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Az Autistic Art
Alapítvány

Kinyílik a világ –
Autistic Art
Művészeti Program

Autizmus, design
és fenntarthatóság –
az Autistic Art márka

Az Autistic Art Alapítvány izgalmas missziója
10 magyarországi lakóotthon támogatása,
ahol önálló életvitelre nem képes, autizmussal
élő fiatalok és felnőttek élnek. E feladaton
túl kitűzött cél az autizmussal élők életkörülményeinek javítása, elfogadásuk elősegítése,
az ehhez szükséges forrás előteremtése.

Igaz, hogy az autizmus és a művészet között
van szoros kapcsolat? Igen, sok autizmussal
élő fiatal és felnőtt esetében az alkotás
szinte az egyetlen önkifejezési mód.
A Művészeti Programon 6 autista lakóotthon
60 lakója vesz részt rendszeresen. A program
nemcsak az ő életüket teszi jobbá, hiszen
rajzaik által egy különlegesen színes, őszinte,
gazdag, mégis picit zárt világot ismerhetünk
meg mi is.

Az Autistic Art márka termékein a művészeti
foglalkozásokon született kiemelkedő grafikák
jelennek meg, egyesítve a művészetet,
a design-t és a jótékonyságot.

További információ:
www.autisticart.hu
shop.autisticart.hu

A termékek megvásárlásával a 10 autizmus
specifikus lakóotthon és a művészetterápiás
foglalkozás kerül támogatásra.

Notesz
Exkluzív, finom tapintású borítóval, lekerekített sarkokkal
és gumis rögzítővel készült noteszek. A borítók autista
fiatalok grafikái alapján készültek. A notesz belső része 176
vonalas oldalból áll, anyaga 90 g fehér prémium ofszet papír.
Mérete: 13x20 cm.
Tervezte: Szalkai Dániel designer
Lines / Zone / Balloon / Cubes / Field / Yellow

shop.autisticart.hu

Naptár
2017-től stratégiai együttműködést kötöttünk Magyarország
egyik vezető papír-írószer kereskedelmi és gyártócégével, a
Lizzy Carddal. Az együttműködés első eredménye prémium
naptár-kollekciónk, melynek darabjait autista alkotók
grafikái díszítik.
– Asztali képes naptár (155x320 mm)
– Falinaptár (353x500 mm)
– Spirálos heti tervező naptár (176x250 mm)
– Nagy lemeznaptár (315x315 mm)

shop.autisticart.hu

Sál
Milánóban nyomott 100% hernyóselyem kiegészítők:
– Autistic Art selyemsál (70x140 cm)
– Autistic Art selyemkendő (70x70 cm)
– Autistic Art kis selyemkendő (55x55 cm)
– Autistic Art bandeau (17x170 cm)
– Autistic Art díszzsebkendő (30x30 cm)
Az exkluzív termék díszdobozban, selyempapírba
csomagolva kerül kiszállításra. Az autizmussal élők
grafikáit Révész Eszter textiltervező álmodta selyemre.
A teljes választék elérhető a shop.autisticart.hu
domainen.

Csokoládé
A legkiválóbb belga alapanyagokból készült csokoládé
válogatás, több, mint 12 féle ízben kapható. A Kockacsoki
manufaktúrában minden egyes csokoládékockát kézzel
készítenek az autizmussal élő munkatársakra jellemző
csodálatos precizitással.
– 18 db-os (225 g)
– 9 db-os (112,5 g)
– 4 db-os (50 g)
– Személyre szabottan feliratozható exkluzív csokibox
(450 g vagy 900 g)
tejcsokoládé, fehér csokoládé, étcsokoládé, meggyel és kalocsai csípős paprikával,
szegfűszeggel, gyömbérrel, kardamommal, kandírozott naranccsal, fekete láva
sóval, tea masalával, fahéjjal

shop.autisticart.hu

Bor
Boraink kiváló magyar pincészetek – Bolyki, Etyeki Kúria,
Gilvesy, Luka, Konyári és a Vylyan – együttműködésével
születtek. A borászatok által felajánlott magas minőségű
borfajtákra Autistic Art címke került – autizmussal élő
alkotóink jellegzetes motívumaival. Minden bortípusból
limitált darabszám készült.
– Bolyki Egri Merlot 2015
– Bolyki Egri Bikavér 2015
– Etyeki Kúria Királyleányka 2016
– Gilvesy Váradi Rajnai Rizling 2016
– Luka Szívhez Közel Cuvée 2016
– Konyári Cabernet Franc 2013
– Konyári Sigillum Loliense 2016
– Vylyan Zweigelt 2016
shop.autisticart.hu

Tea
Az 1000TEA teaházzal és kereskedéssel együttműködve
egyedi csomagolású, részben máshol nem kapható,
különleges minőségű teákat kínálunk 30-50 grammos
kiszerelésben.
– Dian Hong, 滇红
Klasszikus dél-kínai rügyes-vörös tea.
– Karácsonyi teakeverék
Ceyloni fekete tea és hétféle keleti fűszer hetekig érlelt
keveréke.
– Autistic Art teakeverék
Lágy, világos, illatos, fehér tea és ázsiai citromfű keveréke.
shop.autisticart.hu

Árak
Notesz

Autistic Art notesz ................................................... 4.000 Ft

Naptár

Asztali képes naptár (155x320 mm).......................... 1.900 Ft
Falinaptár (353x500 mm) ............................................ 2.900 Ft
Spirálos heti tervező naptár (176x250) .................. 3.100 Ft
Lemeznaptár (315x315 mm) ....................................... 2.600 Ft

Sál

Autistic Art selyemsál (70×140 cm) ................. 25.000 Ft
Autistic Art selyemkendő (70×70 cm) ............. 20.000 Ft
Autistic Art kis selyemkendő (55×55 cm) .......12.000 Ft
Autistic Art bandeau (17x170 cm) ..................... 22.000 Ft
Autistic Art díszzsebkendő (30×30 cm) ............. 6.900 Ft

Árak
Csokoládé

Autistic Art kockacsoki 18 db-os (225 g) ........... 5.500 Ft
Autistic Art kockacsoki 9 db-os (112,5 g) ............ 2.900 Ft
Autistic Art kockacsoki 4 db-os (50 g) ................ 1.500 Ft
Csokibox nagy (900 g) ............................................ 20.000 Ft
Csokibox kicsi (450 g) ............................................ 11.000 Ft

Tea

Dian Hong, 滇红 ...................................................... 2.300 Ft
Karácsonyi teakeverék ............................................. 2.600 Ft
Autistic Art teakeverék ............................................. 1.800 Ft

Bor

Bolyki Egri Merlot ................................................. 3.750 Ft
Bolyki 100% Egri Bikavér 2016 ......................... 3.300 Ft
Etyeki Kúria Királyleányka 2016 ....................... 2.100 Ft
Gilvesy Váradi Rajnai Rizling 2016 ................... 3.850 Ft
Luka Szívhez Közel Cuvée 2016 ........................ 5.700 Ft
Konyári Cabernet Franc 2013 ............................ 3.450 Ft
Konyári Sigillum Loliense 2016 ......................... 2.900 Ft
Vylyan Zweigelt 2016 ........................................... 3.450 Ft

Autistic Art Közhasznú Alapítvány
az Autista Lakóotthonokért
+36 1 489 2328 • +36 70 455 0547
rendeles@autisticart.hu • kapcsolat@autisticart.hu
www.autisticart.hu • shop.autisticart.hu

