
A x. oRszÁ§os síTíPo§loN TÁLÁLKozÓ
ZÁRÓDOKÜMENTUMA

2t|01. Nov§§tBER 23-25
ZALAEGER§ZEG

.4. hetvenes-rryolcvanas évekbeli kibont8koás, r,inigás után, a kilencvenes évekre, az
ezredfordulóra áltatínos válsághelyzet lett úrrá az alkotótelepeken: képletesen fogalmazva
a műveket befogadó tér iégtires, a terüet - mind fogaimi érteiemben - gazd.{tlaq egtrre

inkább elnéptelenedö.

Míg a színhí,zrrrűvészet, a filmművesze! a konyvkiadris léte é§ íenntgrtása kózponti és

önkormányzati fejezetek és alapok által támogatott, addig a képzó- és iparművészet
alkotóinak és gondozóinak mrrnkája, infrastrukturája és létfenntartli§a, a kort{rs mÜvészet

műkódése a kulturális költségvetés sámána egyszerűen nem létezik, illetve minden és

nrirrdenki a Netnzeti Kulturális Alaplroz !1€;lí, pályáz&ú rendszeréhez iÉnyltotl amely
tudvalevöleg renntart{isi, mükódtetési kóltsegeket nem fedez,

Az NKA-törvény módosítrisár, tenne sziilrség ahiroa lrogy az NKA óhal kiírt
pílyázatokban rz alkotótetepek - melyek értókteremtők és órtékmegőrzők - a működósi
és fenntartási kiiltségeikhez is kaphassanak támogatí§i-

Az alkotótelepek Nemzetközi kapcsolatainak bóvltését 200l-tól a Visegrádi 4 ország vizuális
emyőszervezeteivel közösen szervezett müvésáelepi progra,mjai jellemzik.

A v,ISEGÍtlÍD 2fi)1 konferencis re.iztvevői ez ECA megbízásálitíl curóp8i é3 riéfizéti
támogatást lérnek r korábbi és a meg létező művésztelepekneh

kérjük eá, azert mert az európai regiókbol és a világ minden ájáról érkezó múrészek

sámára a művésáelepek találkozó, alkotó és kutatóhelyként szolgiilnak.
Fontos tudni, hogy a külonbözö müvésztelepek a kutaü3, a turlományos felfedezes,
valamint az elméleti viták és megbeszilések központjai is. Nélkülözhetetlen szerepet

töltenek be a müvészek, tudómk, értelmiségiek gyakorlaű cserekapcsolataiban, egyre

szélesebb korben pedig a tudásátrdásban.

A Művészeti Akadémia, az univerzitások habititáló munkájában hátteret nyújtlnak a
müvésztelepek A nyolcvanas években elindltott ún_ ..univerzitas" píogíam sikeresen teljesül
( négy hetyin van egyetemi szintű múvfuz€ti oktatiis, Pécs, Sopron, Miskolc, Bp.) A DLA
képJés és kutatás fejlesáése folyik az egyetemeken és a múvésáelepek infrastruktúníját, ahol

anya& teclülik4 teclurológia adott, idó3zakosalr vagy lolyamatosan, célm szerYezett csoporlos

v&gy me5ter diák viszonyban az oktaüis EU rendszeének megfelelóeq kitünöen használhatja.

A íinanszíroási íend§zer abszurditásából, illetve csaknem teljes hiányából fakadó aggasáó
jelenségek sámbavétele elött emlékezziink meg a szepsfuekr6l:
Arról, hogy a szobrászat monumentális ágazatribaq a meglehetösen c§űgge§áó köáéri termés

mellett az alkotótelepek közegében, műbelyeiben születhettek és születnek meg azsk a
nagyíéretű, a máradandóság igérryével ké§zltett és valarrrilyerr koílá(ozott nyilvánosságti, de



mégis csak közösségi térbe helyezett műalkotrisok, amelyeket nem korlátoz, befolyásol,
deformál megrendelói akarat, igény, korlát. A megrendelő ( a mindenkori hatalom ) igény - és
ízlésszintje kszárásával tehát a művósztelepeken autonóm, művészeti indításrao esztétikai
vezérelvekre alkotott műveko kompozíciók jöhette§ jöhetnek létreo és mind ehhez az
anyag és technika - segítség is adott, s általában az opimális alkotasi ktirtilmények is
biáosítottak. Viszonylag nagy nyilvános műegyüttesek szerveződhettek így a megrnunkrilt
aíryag, a techrrika által me$latínozotüan: Villányban a kő, Siklóson a kerámia,
Dunaújvarosban a vas és az acél, Nagyatádon a fa, Kecskeméten a kerámia és porcelán,
valamint a zománcmúvészet művelói valósíthatüik meg elképzeléseiket.
A kor progressziv szellemisége által áttlaíott, az egyes életművekben kimagasló jelentőségu
alkotások formálódtak ezekben a műhelyekben; lárejöttek azok a művek, amelyeknek létre
keilett jOnnitik, s amelyek összességiikben ideológia korlátozásokíól mentesen teremtették
meg egy-egy periódus lenyomatát, és azon tárgyaft nélktilózhetetlen gyűjtóhelyeivé váltak
ame lyek gyújtésére a múzeumok alkalmatlanok; művészeti folyamatokat rajzolnak meg,
fontos tendenciákat nyomatókosítanak.
Minden művészeti ágban és azon belüI több műfajban különösen értékes művésztelepi
gyűjtemények jöttek létre, amelyek tudományos ígényú feldolgozásrinak és publikáásának a
financiális Mttere nincs mindenütt biaosítva. Ezze1 összefíiggésben nincsenek meg a
meg&zés objektív feltételei: a nyilvános terekben elhelyezett múvek védtelenek, pl: a
féngyújtők, szoborrongálók ellen. A szabadtérben á|ló művek esetében folyamatos
állagmegóvó, restauráló munlcára lenne szükség: ezekhez az anyags feltételek, az
adottságok és lehetóségek hiriuryoznak, Múvek sora trínik el csaknem teljesen nyomtalanui, az
időjá,rás hauísára pusztulnak, károsodnak. A helyi kezdeményezó készségre beinditott és
múködtetett alkotótelepek működése veszélyeáetett: a peímanens építkezés, a folyamatos
gyűjteményszervezós akadozik, szakad meg. Az alkotótelepek mű együttesei így záwányokká
válnak, és a fenntartási ktiríiiményeket mérlegelve kimondható: lassú pusztulasra vannak
ítélve.

A kulturális kormányzatnak fel kell ismernie, hogy nem csak reprezentatív
nagyberuházásokra van szüksége a maryar kulhirának, a kortárs magyar művészetnelro
hanem azokra az alapelemekrg vidéki bázisokra i§, amelyek szerény, de
nélkülözhetetlen éltetői és továbbvivői a műteremtés soha fel nem adható sándéhínak

A zriLródokumentum mellett rögziteni kívánjuk a következőket:

A Magyarországi Alkottótelepek és Symposionok Társaság* tiz éve a Táltos K|ubban
múködik, folyamatos tevékenységá mutatja a hetente nagy számban látogatott elóar|ások, a
havonta változó kiállíUísi környezetben. A rendszeres szakmai tanicskoásainkon kíviirl
meghíwnk külsó elöadókat a tudomí,ny és a tiirsművészetek területéről. Minden előadas és
kiáliítás megnltó után vezetett vitafórum színhelye a Klub, a Társaság székhelye,

tr'ontos lenne a Neten való §zéle§körű bemutatkozás, elérhetősóg információ csere,
fórum és bármilyen kommunikációs lehetőség az élő eleven párbeszédre.


