
A XXV. Országos Symposion Találkozó záró nyilatkozata  

A XXV. Országos Symposion Találkozó a fennállása 120. évét ünneplő Műcsarnokban rendezett  

„25 év Symposion. Társaság + Alapítvány + Művésztelepek” című időszaki kiállítás záró 

eseményeként került megrendezésre. A többszörös jubileum és a művésztelepek több évtizedes 

tevékenységét, valamint eredményeit összegző kiállítás aktuálissá tette a művésztelepek 

működésének, támogatási hátterének és fejlesztési szükségleteinek a vizsgálatát, s a tanulságok 

alapján a legszükségesebb jobbító tennivalókról közös javaslatok megfogalmazását.  

A Találkozón elhangzott előadások és hozzászólások nyomán a következő 

határozat született: 

1. Szükséges a pályázati rendszer javítása – a művésztelepi támogatás körének kiterjesztése 

valamennyi művésztelep-működtetéssel kapcsolatos tevékenységre és kiadásra, beleértve a 

művésztelepek konkrét lebonyolítási idején túli szervezési, pályázati, dokumentálási, 

nyilvántartási és kiállítási munkákat, valamint e munkák díjazását is.  

Szükséges a pályázható keret jelentős mértékű megnövelése (a mai árakat és a hazai 

művésztelepek számát nézve, legalább évi 200 millió Ft). 

 

Szükséges a pályázati kiírás előbbre hozatala, a pályázatoknak a támogatott évet megelőző év 

végi, vagy az adott év első hónapjában való lebonyolítása.  

 

Javasolt a művésztelepi pályázat elkülönítése a képzőművészeti pályázatoktól, továbbá az 

évente változó keret helyett, állandó és kiszámítható pénzforrás hozzárendelése.  

Igényeljük, hogy több éven át tartó, egymásra épülő programmal is lehessen pályázni, s a 

művésztelepek programfejlesztése és a kutatásokra épülő innovatív projektmunka kapjon kiemelt 

anyagi támogatást. 

2. Javasoljuk, hogy az öt évnél régebb óta működő művésztelepek automatikusan kapjanak 

működési támogatást. Ennek mértékét a művésztelepi munka jellege (festészeti, szobrászati, 

kerámia stb.), a résztvevők száma, a művésztelep szállás- és étkeztetési adottságai, valamint az 

ötéves, vagy a működés utolsó öt évében teljesített szakmai munka minősége határozza meg. 

Legyen elszámoltatási kötelezettség és programbemutatás. 

3. Javasoljuk, hogy a 25 éve és annál régebb óta folyamatosan működő művésztelepek kapjanak 

kiemelt figyelmet és támogatást, ne legyenek megszüntethetőek, szoborparkjaik váljanak 

védettekké, gyűjteményeik – ha még nem kerültek múzeumba – kapjanak állandó kiállítóhelyet, 

és legyen kötelező a gondozásuk.  

4. Szükséges, hogy a művésztelepek szakmai programjában, eredményeik széles nyilvánossághoz 

juttatásában és a művek megértetésében vegyenek részt művészettörténészek.  

 



Halaszthatatlan a már megszűnt művésztelepek művészettörténeti feldolgozása.  

Javasolt a helyi múzeumok szakembereinek bevonása a művésztelepekkel kapcsolatos 

feldolgozómunkába, s e munka elvégzésének ösztönzésére forrás teremtése. 

 

5.  Fontos, hogy valamennyi művésztelep kellő részletességgel dokumentálja a tevékenységét, 

napra készen tartsa nyilván a gyűjteményébe került alkotásokat, illetve nem tárgyiasult művek 

születése esetében az alkotás dokumentumait s tegye közzé a saját honlapján. A teljes körű 

dokumentálás és saját honlapra helyezésének anyagi vonatkozása természetes része kell, hogy 

legyen a művésztelepi költségvetésnek. 

 

Emellett szükség van egy interneten elérhető, kétnyelvű országos művésztelepi honlapra, 

melyen valamennyi működő hazai művésztelep alapvető információi és főbb alkotásai 

elérhetőek bárki számára. A közös honlap idővel kutatásra alkalmas digitális adattárrá bővülhet. 

Karbantartására és a kétnyelvű információközvetítésre forrást kell teremteni. 

 

6. A művésztelepi tevékenység és alkotómunka társadalmi hasznosságának elismertetésében 

fontos szerepük kell, hogy legyen a médiáknak. Szükséges, hogy a háromsoros ismertetőknél és 

a kiállítás megnyitók pár perces összefoglalásánál komolyabban foglalkozzanak a 

művésztelepekkel. A közmédiáknak legyen feladata a művésztelepek tevékenységének, 

kiállításainak és programjainak a népszerűsítése. 

 

Emellett javasoljuk, hogy legyen egy önálló TV-műsor, amelyik szisztematikusan bemutatja a 

magyarországi művésztelepeket 

 

7.   Javasolt, hogy a turisztikai pályázatok számoljanak a művésztelepekkel, és kiemelt követelmény 

legyen a turisztikai pályázatokban a művésztelepek, szoborparkok, állandó és időszakos 

művésztelepi kiállítások programkínálatba illesztése, a művésztelepek, kiállítások, szoborparkok 

látogathatóságának biztosítása, a kiállítások, szoborparkok karbantartása, a művek szakszerű 

bemutatása és a szabadban elhelyezett szobrok feliratozása.  

 

Szükséges, hogy a gondozatlan szoborparkok alkotásait restaurálják, illetve, ahol a restaurálás 

már nem megoldás, ott az eredeti mű kerüljön rekonstruálásra.  

Nem veszhet el egyetlen olyan műalkotás sem, amely a közelmúlt magyar művészetének és a 

szoborparkot létrehozó művésztelepnek a legnagyszerűbb teljesítményei közé tartozik. 

 

Javasoljuk, hogy az önkormányzatoknak legyen kötelességük gondoskodni a művésztelepi 

gyűjtemények megfelelő elhelyezéséről, s vállaljanak felelősséget a gyűjtemény egyben 

tartásáért, a helyi közösséggel való megismertetéséért. Legyen meghatározva a gyűjtemény 

minden egyes darabjának az értéke. 

A szoborparkokba ne kerülhessen be a bemutatott művésztelepi szobrok közé olyan mű, amely 



nem a szobrászati alkotótelepen készült. Az önkormányzatokat kötelezzék a nem művésztelepi 

szobrok szoborparkból való eltávolítására. 

 

8.  Minden művésztelepen legyen arra módszer, hogyan érintsék meg a közönséget, s minden 

művésztelepen legyenek újabb tanítványok. Az egyetemekről kikerülő hallgatókat a 

művésztelepeken keresztül lehet odavonzani egy térségbe. Lássunk rá, hogy milyen karrier 

lehetőségeket teremthetnek a művésztelepek, hogyan tudnák megtartani egy-egy művésztelep, 

alkotóműhely körül a fiatalokat. A művésztelep vezetés fiatalításához, a sokgenerációs 

művésztelepi alkotómunka megőrzéséhez és e témára való átfogó rálátáshoz fontos lenne egy 

szociológiai felmérés, mely a művésztelepeket vezető és a művésztelepeken résztvevő 

művészek élet- és alkotási körülményeivel foglalkozik. 

 9. Javasolt, hogy a művésztelepek váljanak szimpóziumokká. 

     A záró kiállításokon túl, dolgozzanak azon, hogyan tudnak szakmai tartalmú előadásokat, a 

térséget ismertebbé tevő programokat, térség- és személyiségfejlesztő workshopokat, 

műhelymunkákat szervezni a helyi vezetők, kultúraszervezők, a fejlesztésekben résztvevők és a 

közösségek, valamint az oktatás hatékonyabbá tétele számára. 

 10. A Symposion Alapítvány és a Symposion Társaság - a 25 éves tartalmas működése alapján és 

eredményeként - kapjon külön működési keretet. Sokkal nagyobb mozgástérre van szükségük, 

amit a bizonytalan kimenetelű pályázati lehetőség nem tesz lehetővé.  Delegáltatni kell a két 

művésztelepi szervezetet a döntéshozó, befolyással bíró szervezetekbe, és képviselniük kell a 

magyarországi művésztelepeket a nemzetközi művésztelepi rendezvényeken. 

11. A kiemelt állami támogatással folyamatosan megújuló alkotóházak működése – eltérően a 

művésztelepekétől – a művészek számára felkínált, térítésköteles műterembérlésre és az önálló 

alkotást segítő, egyéb szolgáltatásra épül. E szolgáltatásokat a művészek jelentős része 

kedvezményesen sem tudja igénybe venni. Javasoljuk, hogy az év egy nyári hónapjára legyenek 

térítésmentesek az alkotó közösségek számára az alkotóházak, vagy hozzanak létre ösztöndíj-

pályázatot az alkotóházban dolgozni kívánó művészek számára. 

 

Budapest, 2017. február 18. 



 



 



 


