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versek formákba öntéséért Viola Szandra volt a felelős. 

Módra Bettina és párja pedig egy látványában pazar, 

az ötszögekkel űzött, geometrikus játékú műalkotással 

járult a vízen felvonultatott kiállításhoz.

A művek jelentős részének anyaghasználata illeszkedett 

a tó természeti környezetéhez, azonban a közönség 

találkozhatott ettől eltérő anyagválasztással is. Balázs 

Péter eszköztára – az ünnepi alkalom kedvéért – csak 

minimálisan tért el a természetes összetevőktől: 

bambuszból épített úszó „kupoláját” ezúttal sárga és 

zöld színű szalagdíszítéssel látta el. Ehhez az alkotói 

ösvényhez sorolható még Paczona Márta különleges 

formába rendezett nádvirága is, amit az esti fényben 

való láthatóság kedvéért fényvisszaverő szalaggal vont 

be. Colin Foster tanítványai segítségével az ötszögletű 

alapra a jelentések pluralitását magában hordozó hajót 

és annak árbocához kötözött, gigantikus méretű, a 

sziget felé haladó, Odüsszeuszra emlékeztető alakot 

installált. A nádból, bambuszból, fából, iszapból 

épült szigetek mellett szerepelt Budahelyi Tibor találó 

munkája is, amelyben horgászbotját helyezte játékos 

kontextusba. A művészeti irányzatok és műfajok közötti határátlépéseket sem nélkülöző kiállítás 

műalkotásainak nagy része a vállalkozó kedvű látogatók vagy fürdőzők számára testközelből is 

befogadhatónak készült, sőt, néhányuk igényelte is a közönség interaktivitását. Ide sorolhatjuk 

a Bibok Piroska ötletéből megvalósult „chill out” szigetet, amelynek gyepszőnyegére fölfeküdve a 

befogadó ellazulhatott az aprólékos munka eredményeképp nádból épített, egyedi szélharang 

látványától és hangjátékától. Szigeti Gábor Csongor – Nyilas Ágnes közreműködésével – vas-

betonból hegesztett munkájának végeredményeként pedig egy felnagyított egércsapdával szem-

besülhettünk, amelyet a megnyitó alkalmával a művész saját személyével fel is avatott.

Az idei Symposion fő munkáinak épülésével párhuzamosan Kecskés Péter fotónegatívra 

exponált enigmatikus elektrográfi ákat készített. Stark István idén a hő, a levegő, a víz és 

a polietilén különböző változatainak találkozási lehetőségeivel kísérletezett. Péter Ágnes 

fi nom nádszálakból a korzó partjának kertjébe egy kocka alapformát tervezett. A kocka a 

tájtól meglehetősen idegen, ember alkotta forma, ez viszont egy labirintusszerűen átjár-

ható tömb, a benne sétálónak felfelé vonzza a tekintetét.

Az ötszögletű szigetek mellett születtek egyéb, a víz felszínére megálmodott munkák is. Ide 

sorolható Nagy Zsófi a jéghegye, amit belülről egy napelemes lámpa fénye varázsolt szemet 

gyönyörködtető látvánnyá, Péter Szabina a természetben rejlő geometriai formákkal kísérle-

tező úszó szerkezete, valamint Kovács Kristóf önnön formáját kirajzoló, úszó napozóágya is. 

Deli Ágnes és Gaál Endre kis gesztusokkal operáló munkái pedig többek között a természet-

művészetben rejlő játékosság és kreativitás fokozott jelenlétét hangsúlyozzák. 

C S U R K A  E S Z T E R : 

Cím nélkül, 2012, 

akril, vászon, 70x100 cm

Művésztelep a tóparton, erdőszélen
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Idilli, már-már gyanúsan romantikus természeti 

együttállás: vadregényes tópart, erdő, mező, körös-

körül zöldellő dombok, a közelben egy kedves 

kisváros és a szorosan hozzá tartozó, szép fekvésű 

falvak. Ráadásul a kis településrészt és tavat – melynek 

partján működik a 25 éves alkotótelep – Gébártnak 

hívják, tehát a GébArt elnevezés kitalálói szerencsére 

nem az árt szót, hanem a művészet angol kifejezését 

illesztették a hely nevébe. Az eddig több mint száz 

képzőművésznek lehetőséget kínáló szimpózium előz-

ményei azonban 1960 és 1980 közé nyúlnak vissza, 

ekkor ugyanis egy Bernáth Aurél, Szabolcs Péter, majd 

Samu Géza és Makovecz Imre nevével fémjelezhető 

művésztelep működött Zalaegerszegen.

A jelenlegi, a 90-es évek elején létrejött művésztelep célja 

kettős: egyrészt a hazai és külföldi művészek számára 

alkotási-bemutatkozási-találkozási fórumot biztosítani, 

másrészt egy a városi képtár alapjául szolgáló kortárs 

művészeti gyűjteményt létrehozni. Az elmúlt két és fél 

évtized gazdag termése a törekvések széles skáláját 

vonultatja fel. Az első művésztelepek szakmai vezetője 

Szemadám György volt, ekkoriban számos zalai, erdélyi, 

romániai, holland művész vett rész az itt folyó alkotómun-

kában, majd körük más országok és további hazai városok meghívott-

jaival bővült. Az évtized közepén részben Móder Rezső és Galgóczi 

György aktivitása nyomán indult a szoborpark létrehozása. A nyaranta 

megrendezendő kéthetes művésztelepek fő helyszíne a Gébárti tó 
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partján lévő Kézművesek 

Háza, de a 90-es évek második 

felében Budahelyi Tibor 

művészeti vezetése alatt a 

képi műfajokon kívül erőteljes 

volt a konstruktív formavilágú 

fémszobrok jelenléte is, melyek 

készítéséhez az ALUGÉP, 

majd a GANZEG gyár bizto-

sított feltételeket. Az évtized 

végén végzős pécsi festő- és 

grafi kusművész-hallgatók 

dolgoztak a kis tó partján, 

majd Varga Géza Ferenc 

vezetésével főleg kőszobrá-

szok. 2000 előtt és után több 

ízben szerveződött tematikus 

művésztelep Horváth M. 

Zoltán irányításával, közben 

nemzetközi szimpózium is 

volt Zalaegerszegen a művé-

szeti gyűjtemények és szoborparkok helyzetéről (2001). 

2003-ban Colin Foster irányításával kőszobrász kisplasz-

tikai, 2007-ben pedig Krawczun Halinával az élen kerámia-

művészeti telepek működtek Gébárton. 2010–14 között 

Kopasz Tamás képzőművész szakmai vezetésével ismét 

a festészeti műfajok kerültek előtérbe a hazaiakon kívül 

távoli kontinensekről is érkező alkotókkal, eltérő műfaji 

K O P A S Z  T A M Á S : 

Aeris No. III. 1., 2012, 

80x60 cm, akril, vászon

B U D A H Á Z I  T I B O R : 

Kép I., 

akril, vászon, 50x70 cm

hangsúlyokkal és izgalmas, tágan értelmezhető tematikai hívósza-

vakkal egészen a közelmúltig. 2015-ben Budaházi Tibor képzőművész 

lett a szakmai vezető, akinek jóvoltából abban az évben a kerámia, 

idén pedig ismét a festészet és a grafi ka kapott fő szerepet a kis zalai 

tópart alkotótelepén.

Az elmúlt két és fél évtized terméséből a közelmúltban változatos 

műfaji és stiláris képet mutató válogatásnak adott otthont a volt 

zalaegerszegi zsinagóga, mely jelenleg a Városi Hangverseny- és 

Kiállítóterem. Az eklektikus stílusú, 20. század eleji épület igazán 

csak történeti vagy kamarakiállítások rendezésére alkalmas, 

keskeny terekkel rendelkezik az emeleti karzaton, ezzel az adott-

sággal is sikerült informatív keresztmetszetet adnia a látogatók 

számára. De legfőképpen az a hiányérzet és vágy fogalmazódha-

tott meg a tárlat szemlélésekor, mely a mennyiségében és minő-

ségében egyaránt gazdag műtárgyanyag számára méltó önálló 

kortárs múzeumot „álmodna valóra”.

A horvátországi Krapanj szigetén immár tizenharmadik 

alkalommal találkoztak magyar képzőművészek, írók, 

kurátorok (esetenként egy-egy zeneszerző is csatlako-

zott). A művésztelep minden intézményi és szervezeti 

háttér nélkül működik, az állami és a magánmecenatúra 

is hiányzik mögüle. Az alapító Gyenis Tibor a korábbi 

résztvevők javaslatait fi gyelembe véve szervezi össze a 

társaságot, melyben évről évre vannak új meghívottak. 

A folyamatos fl uktuáció és a nem képzőművész tagok 

jelenléte egy nyitott, rugalmas modellt eredményez. 

Gyenis maga is csak laza kereteket jelöl ki – melyek 

elsősorban az együttélés praktikus oldalát érintik –, így a 

közösen eltöltött idővel mindenki belátása szerint gazdál-

kodik. Jóllehet, leginkább a termékeny együttléttel írható 

körül az itt zajló munka, az évek során mégis kialakult egy 

sajátos szellemiség és ritmus, aminek a tárgyiasult nyomai 

búvópatakként bukkannak fel a művészeti térben.

Ahogy a klasszikus művésztelepek megalapítása is szorosan kapcso-

lódott a helyhez, ebben az esetben is alapvető a lokális környezet. 

A 19. század végén és 20. század első felében éltek azzal a felté-

telezéssel, hogy a hely képes az alkotót felfedezésekhez vezetni, 

a művészetét addig ismeretlen tartalmak és formák felé vezetni. 

Persze ez alatt nem pusztán a tér egy szeletét értem, sokkal inkább 

az emberi létezést, a kultúrát és ezen keresztül a világot meghatá-

rozó tényezőket. Jelen esetben a sziget jól behatárolható területe 

és a tág horizont, a tenger és a kabócák szüntelen morajlása, az 

épülés és pusztulás különös egyvelegét képező halászfalu, az 

emberi tevékenység lenyomatát hordozó (vadnak tűnő) pineaerdő, 

a helyiek egymáshoz és a környezetükhöz fűződő hétköznapi 

gyakorlatai együtt hozzák létre a helyet. Mindez kiegészül azokkal 

a történetekkel, melyek az itt táborozó művészek képzeletében 

már-már mitologikus jelentőségre tettek szert: az ötlábú macskáról, 

az Adria legkisebb és legalacsonyabb szigetéről, ahol nem szabad 

követ dobni a tengerbe vagy a szabadtüdejű merülés krapanji 

Lassú víz
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