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Tradícióőrzés A Művészet Erejével 

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 2019. 
évi kurzusa

Ebben az évben 56. alkalommal gyűltek össze 
képzőművészek Hajdúböszörményben, hogy ismét 
az alkotásnak szenteljék a rendelkezésre álló két 
hetet.

Jelenleg az alkotótelepek korszakát éljük. Sorban 
alakulnak, megszűnnek, majd újra alakulnak város-
okban, falvakban, a legkisebb lélekszámú települé-
seken, de kevés olyan műhely létezik, amely már 
hosszú évtizedek óta kihagyások nélkül, folyama-
tosan végzi munkáját. A böszörményi telep ilyen, 
hiszen már több mint fél évszázada fogadja az 
alkotni vágyókat belföldről, és 1971-től külföldről is.

A helyi hagyomány, a helyi támogatás eredmé-
nyeképpen létrejött műhely az évek során egyszer-
re befogadóvá, kisugárzóvá, kapcsolatteremtővé és 
kapcsolatépítővé vált.

Előzménynek azt a hortobágyi együttdolgozást, 
kísérletet tekinthetjük, amelyet 1928-ban Káplár 
Miklós és Maghy Zoltán részvételével Boromisza 
Tibor szervezett.

Városunkban a múlt század második évtize-
détől kezdve éltek és dolgoztak festőművészek. 
Király Jenővel indult, Pálnagy Zsigmonddal, Káplár 
Miklóssal és Maghy Zoltánnal folytatódott, majd 
később, az 1960-as évek elején kibővült az itt élő 
művésztanárokkal, amatőr képzőművészekkel, akik 
végül alapítói lettek a festőtábornak.

56 év alatt a művésztelep gazdagodott, színese-
dett műfajilag, technikailag és szemléletmódban 
egyaránt. Ma már bátran befogadja az együtt élő 
irányzatok képviselőit, a realista, szürreális, abszt-
rakt és más elemeket alkalmazó tendenciák kép-
viselőit is. Festőtelepként jegyzik, de a meghívot-
tak között mindig találunk egy-egy szobrászt, tex-
tilest vagy grafikust.

2019 nyarán, június 28. és július 14. között tizen-
hat művész kapott meghívást a művészeti szim-
póziumra, hatan külföldről és tíz fő Magyaror-
szágról. A résztvevő alkotók: Alexandra Rey fes-
tőművész (Lengyelország), Breznay András 
festőművész(Budapest), Budaházi Tibor festő-
művész (Zalaegerszeg), Drozsnyik István képző-
művész (Miskolc), Fekete János festőművész (Haj-
dúböszörmény), Frantisek Turcsányi festőművész 
(Szlovákia), Ghyczy György festőművész (Buda-
pest), Horea T. Salagean festőművész (Románia), 
Kopriva Attila festőművész (Ukrajna), Ludmilla 
Hozjaseva Szergejevna iparművész (Oroszország) 
Pálfy István festőművész (Szigetszentmiklós), Pálfy 
Julianna festőművész (Szigetszentmiklós), Prém 
Vanda iparművész (Hajdúböszörmény), Rácz Imre 
festőművész (Debrecen), Simona Blahutova festő-
művész (Csehország), Varga József garfikusművész 
(Debrecen).

A helyi Széchenyi-szakiskola kollégiuma most 
is kiváló környezetet biztosított a résztvevőknek.

A tábor Pálfy Julianna festőművész tárlatával 
indult, aki az előző évben a város fődíjában, a Káp-
lár Miklós éremben részesült. A tárlatot dr. Vitéz 
Ferenc művészeti író nyitotta meg. A telep kura-
tóriuma a program megszervezésénél igyekezett 
elegendő időt és megfelelő helyszínt biztosítani az 
alkotáshoz, a kulturális foglalkozásokhoz és a sza-
badidős tevékenységekhez. A művészek az alkotó-
munkához – az előző évekhez hasonlóan – festő-
anyagokat kaptak és minden megkötés nélkül, sza-
badon alkothattak.

Tematikai plusz feladatként „Hallatjuk a han-
gunkat” címmel, egy bakelit hanglemezen kreatív 
gondolataikat ábrázolhatták.

A tábor ideje alatt kulturális foglalkozások, város-
nézések segítették Hajdúböszörmény és a környék 
megismerését, melyek inspirálták az alkotómun-
kát. Több kiránduláson is részt vettek a művészek, 
Nyíregyházán, Tokajban, Hortobágyon és Debre-
cenben tettek látogatást.

Hangulatos, inspiráló program volt a zeleméri, 
bodaszőlői látogatás, ahol a templomrom megte-
kintése mellett lehetőség nyílt a szabadtéri alko-
tásra és a kötetlen beszélgetésre.

Folytatódott az az esti előadássorozat, ahol 
egy-egy művész mutatkozott be, illetve kulturális 
hagyományainkkal ismerkedhettek meg a résztve-
vők. Az előző évhez képest tovább bővült „Nyitott 
nap” program azzal, hogy a Pócspetriben műkö-
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dő Nemzetközi Képzőművészeti Tábor tagjai 
is betekintést nyerhettek az alkotói folyama-
tokba. Ugyanakkor helyi lakosok és környék-
beli érdeklődők is megnézhették a telep műter-
mi életét, a képek születését, és rövid tárlatve-
zetést is kaptak a művészektől.

A két hét alatt született csaknem száz alko-

tásból a kuratórium szakértő zsűri segítségével 
választotta ki azt a harminchat munkát, ame-
lyik a zárókiállításra került, és a végén javasla-
tot tettek a díjazottak személyére is.

Sőrés István alpolgármester és dr. Cservenyák 
László etnográfus, múzeumigazgató értékelő 
összegzésével zárult az idei telep bemutatkozá-

sa. Az eseményen dr. Nyakas Miklós, a művész-
telep kuratóriumának elnöke adta át a díjakat.

2019-ben Káplár Miklós-díjban részesült 
Varga József grafikusművész. Nívódíjat kaptak: 
Budaházi Tibor festőművész, Ghyczy György 
festőművész és Kopriva Attila festőművész 


