
I.

A JAVASLATTEVü ADATAI

1. A javaslatot benyœjtü (szemØly/intØzmØny/szervezet/vÆllalkozÆs) neve: Nagy Ferenc

2. A javaslatot benyœjtü szemØly Vagy a kapcsolattartü szemØly adatai:

NØv: Nagy Ferenc

LevelezØsi cüm: 5650 Mező berØny, Fő u. 2.

TelefonszÆm: 20/3897535

E-mail cüm:

II.

A NEMZETI ü RTü K ADATAI

1. A nemzeti ØrtØk megnevezØse

2. A nemzeti ØrtØk szakterü letenkØnti kategü riÆk szerinti besorolÆsa

D agrÆr- Øs ØlelmiszergazdasÆg

o ipari s mßszaki megoldÆsok

o [ermØsze[i kü rnyezet

o egszsg Øs Øletmü d

X kulturÆlis ü rü ksØg

D turizinus

Øpütett kü rnyezet

o sport

3. A nemzeti ØrtØk fellelhető sØgØnek helye

4. ü rtØktÆr megnevezØse, amelybe a nemzeti ØrtØk felvØtelØt kezdemØnyezik

X telepü lØsi o lÆjegysØgi X megyei o kü lhoni magyarsÆg

5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa

-

Elozmeny: i
Az 1990-es Øvek vØgØn : meglÆtogatta

Mező berØnyt - a helyi gyü kerekkel rendelkező

Bereznai Miklos nyomdasz, ü konyvkoto, es sajat,

valamint testvere, a mai magyar kortars muveszet

kiemelkedő alakja, Bereznai rri PØter nevØben felajÆnlott

egy igen nagyØrtØkkel bürü , U kortÆrs mßvØszeti

alkotÆsokbü l Ællü gyßjtemØnyt azzal, hogy cserØbe annak mØltü helyen tü rtØnő elhelyezØsØt

kØrte a VÆrostü l. A lelkesedØs azonnal megvolt Øs tovÆbb gondolva a dolgot, galØriÆt Øs

mßvØsztelepet Ælmodtak a kultœra helyi kØpviselő i, s ezt az Ælmukat megosztottÆk a felajÆnlÆst

tevő nißvØsszel. PØter vevő volt a mßvØsztelep gondolatÆra, izgalmas ü tletnek tartotta, Øs

tÆmogatü an Ællt az elkØpzelØs mellØ azzal, hogy a legjobb alkotü k kü zü l hoz a vÆrosba

nØhÆnyat. Sajnos ez az ü tlet akkor, kü lü nbü ző okoknÆl fogva nem valü sulhatott meg.

CØl:
A kortürs mßvØszet megismertetØse, nØpszerßsütØse, tÆmogatÆsa. tovÆbbÆ egy helyi

kortÆrsmßvØszeti gyßjtemØny alapjainak megteremtØse.
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A mßvØsztelep elindütÆsakor senki nem gondolt arra, hogy versenyezni lehet, Szentendre,
Szigliget, Vagy MÆrtØly alkotü i kü rnyezetØvel, lehető sØgeivel, de a szervező k azzal tisztÆban
voltak, hogy olyan mÆst tudnak künÆlni a Mező berØnybe Ørkező alkotü knak, amit csak itt
tapasztalhatnak meg. Kellemes alfü ldi kü rnyezetet, befogadü embereket, karaktereket, a vÆros
mÆshoz nem hasonlüthatü hangulatÆt.

MÆra - igaz nagy alÆzatta Øs ü vatossÆggal - de a verseny helyzetet is vÆllaljÆk. Hogy honnan
veszik a bÆtorsÆgot?
Egy olyan, Ølettel teli vÆros küvÆn alÆzattal Øs tisztelettel versengeni a nagyokkal, amely
mü ltjÆval Øs jelenØvel bü szkØlkedhet Øs tudatosan dolgozik a jü vő jØn is. Es mØg azzal is
bü szkØlkedhet, hogy ezt küvü lÆllü k is ügy lÆtjÆk.
(A teljesen vØletlenü l, rangrejtve vÆrosunkba tØvedt amerikai ü jsÆgürü Seth Kugel 2014.
februÆr 5-Øn a The New York Timesben vÆrosunkrü l megjelent nagy terjedelmß ürÆsÆban
üfinoman elbßvü lő telepü lØskØntü jellemezte Mező berØnyt.)

IndulÆs:

2012-ben Siklü si IstvÆn polgÆrmester hathatü s kü zben jÆrÆsÆra az ü tletbő l megvalü sütott

program lett. A kü vetkező mßvØszek vettek rØszt a munkÆban: BÆcskai Bertalan festő mßvØsz,

Bereznai PØter festő mßvØsz, LestyÆn Goda JÆnos szobrÆszmßvØsz, Pataki Ferenc festő - Øs

grafikusmßvØsz, Tü th PØter grafikusmßvØsz, valamint Papp ZoltÆn tanÆr, grafikusmßvØsz (a

program elő kØszütő je, szervező je). A Pető fi SÆndor EvangØlikus GimnÆzium kollØgiumÆban

kivÆlü kü rü lmØnyek kü zü tt, inspirÆlü kü rnyezetben valü sult meg az egy hetes program (2012.

augusztus 12-19-ig).

Az első Øvben a rØszt vevő alkotü k szakmai javaslatai-, tovÆbbÆa vÆros fenntarthatü sÆgi
elkØpzelØseinek mentØn (lØtszÆm Øs idő kei-et, valamint ennek financiÆlis vonzata),
kü rvonalazü dtak a fő bb szerkezeti elkØpzelØsek, melyek a kü vetkező ü pontokban kerü ltek
rü gzütØsreü : 1. A ü kereskedelmi kØpző mßvØszetü tÆvoltartÆsa! 2. Minimum [üz Øves
mßkü dtetØsi idő szak. 3. A cikluson belü l, a programot Øvente vagy kØt Øvente rendszeresen
meg kell szervezni! 4. Kis lØtszÆmü (8 fő ) csoportokban tü rtØnő gondolkodÆs, professzionÆlis
kØpző rnßvØszek meghüvÆsa, az alkotÆs alapfeltØteleinek biztosütÆsa (alkotÆshoz szü ksØges
inspiratüv, nyugodt tØr, szÆllÆs, ØtkezØs). 5. A mßvØsztelepek idő rendje tekintetØben, 8-10
napos rendszerben Ørdemes gondolkodni. 6. A mßhelyszLiksØgletek, tovÆbbÆa rendelkezØsre
Ællü idő keret okÆn javasolt Øs preferÆlt kØpző mßvØszeti terü letek a kü vetkező k: grafikai Æg,
festØszeti Æg. 7. RØsztvevő mßvØszek irÆnti elvÆrÆs: mßvØszeti irÆnyü vØgzettsØg Vagy
OrszÆgos szintß (rangos) egyesü leti tagsÆg /pl.: MAOE (Magyar Alkotü mßvØszek OrszÆgos
Egyesü lete) tagsÆgi, progresszivitÆs, együ ttmßkü dő munkÆra valü fogØkonysÆg. 8. A rØszt
vevő alkotü k minden Øvben egy-egy munkÆt hagyomÆnyozzanak a telepü lØs kortÆrs
gyßjtemØnye szÆmÆra! 9. A mßvØsztelepek munkÆjÆt minden Øvben kiÆllütÆs zÆrja. 10. A
felajÆnlott alkotÆsok vØgleges helyi gyßjtemØnybe kerü lØsØt fü ggetlen zsßri bürÆlja el (kü lü n
kell vÆlasztani a gesztusØrtØkß Øs valü s ØrtØkß munkÆkat)!
2012-es kiÆllütÆs cüme: ü Kü zü s pontokü

A kitßzü tt ØrtØknüvü megtarthatü sÆga, Ætü rü kütØse, illetve a lØtrejü vő gyßjtemØny elvÆrt
szerkezete (vÆltozatossÆga) megküvÆnja, hogy a rØsztvevő alkotü k kü zel fele Ællandü rØsztvevő
legyen, müg a csoport tü bbi tagja minden Øvben mÆs meghüvott alkotü k ko Øbő l tevő djØk
ü ssze.
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FolytatÆs:
2012 ő szØn, a Mező berØnyben bemutatott kiÆllütÆsi anyag bő vütett kollekciü ja Tü rkevØn, a
Templom GalØriÆban kerü lt kiÆHütÆsra, A mØrt ØrtØkek fü lü ttü cümmel.

2013-ban kicsit vÆltozott az alkotü k kü re, ügy a mßvØsztelepen Bakos Ferenc grafikusmßvØsz,
BÆcskai Bertalan festő mßvØsz, Bereznai PØter MunkÆcsy-düjas kØpző rnßvØsz Goü r Imre
festő mßvØsz, Henn LÆszlü AndrÆs festő rnßvØsz, Papp ZoltÆn mßvØsz-tanÆr, Pataki Ferenc
festő Øs grafikusmßvØsz Øs PØzes GØza grafikusmßvØsz vett rØszt. A tÆbor 2013-ban is a
mßvØszek alkotÆsaibü l ü sszeÆllütott kiÆllütÆssal fejező dü tt be.

2014-ben, rendhagyü mü don, a nyÆri alkotü i idő szakot megelő ző en, Szegeden az EDF
GalØriÆban tartottak kiÆllütÆst a III. Mező berØnyi MßvØsztelep alkotü i, ü PrivÆt terekü cümmel.

2014-ben harmadik alkalommal kerü l megrendezØsre a tÆbor, ü j helyszünnel, a Piknik
Parkban, augusztus 10 Øs 17 kü zü tt.

6. IndoklÆs az ØitØktÆrba tü rtØnő felvØtel mellett

IndoklÆs

MiØrt fontos?

- A laikusnak
A kortÆrs mßvØszet megØrtØse, befogadÆsa nem egyszerß feladat. A lÆtogatü k tü bbsØgØnek vizuÆlis
befogadü kØpessØge erő sen kü tő dik a szØpmßvØszettel, akadØmizrnussal zÆrü dü mßvØszettü rtØneti
idő szakokhoz. Az 19 10-es Øvektő l megvÆltozott, individualizÆlü dott vizuÆlis nyelv megvÆltoztatta a
kØp Øs nØző hagyomÆnyos Ørtelemben vett viszonyÆt. Sokszor Ørezheti a laikus mßØlvező , hogy nem
Ørti az elØtÆrulü alkotÆsokat, hogy nem tudja mit akart mondani, kifejezni az alkotü . De neki nem is az
a dolga, hogy az alkotü gondolatait bogozgassa, hogy az izmusok, Øs irÆnyzatok szÆmÆra bonyolult
œtvesztő iben bolyongjon. A laikusnak annyit kell tennie, hogy nyitottan Ælljon az alkotÆs elØ, zÆrjon ki
mindent a kü rü lü tte lØvő vilÆgbü l, kizÆrü lag az alkotÆsra koncentrÆljon, Øs engedje cl a fantÆziÆjÆt. Ha
elØg nyitott, akkor biztosan tapasztalja, hogy az alkotÆs gondolatokat Øbreszt benne.
Hogy az a gondolat nem az lesz, amelyre a mßvØsz gondolt az alkotÆs sorÆn? EgyÆltalÆn nem baj, a
lØnyeg, hogy az elØ tÆrulü esztØtikai ØlmØny elindütotta gondolatait. Persze az sem elkØpzelhetetlen, Øs
egyÆltalÆn nem baj, ha az alkotü Øs a befogadü gondolatai egybecsengenek.

Ennek az ØlmØnynek a inegtapasztalÆsa az egyik legfontosabb cØlja a mßvØsztelepnek, ezØil zÆrul
minden alkalommal kiÆllütÆssal a program.

- MßØrtő knek, alkotü knak
A mßvØsztelepek ideje alatt lehető sØg nyülik talÆlkozni, beszØlgetni az alkotü kkal (nem zavarva ő ket).
Ezen keresztü l n-iegismerhetik a kØszü lő munkÆk, sorozatok, mü gü ttes koncepciü jÆt, bepillantÆst
nyerhetnek a folyamatba, ahol a cØl, a gondolat, a rÆciü . az intenciü , az anyag Øs az anyag alakütÆsÆnak
folyamata, egysØgØben hozza lØtre a tü bbrØtegß jelentØsstruktœrÆval, egyØni jelrendszerrel rendelkező
rnßalkotÆsokat. A zÆrü kiÆllütÆs lehető sØget ad orszÆgosan Øs/ vagy nemzetkü zileg elismert mßvØszek
mßveivel helyben, ü.szemØlyesenü talÆlkozni, ezÆltal ÆtØlni .,a rnegismnemØst, a lØlek ü rü mØtü
(Delacmix). Ezzel együ tt a ü telepü - jellegØnek megfelelő en- a mßvØszek takülkozüsÆnak. kü zü s
munkÆlkodÆsœnak, szakmai eszmecserØjØnek is terepe, ahol megismerhetik egymÆs gondolati vilÆgÆt,
alkotü i habitusœt. Ezen Æt mü d nyülik a frissü lØsre, tü ltekezØsre. Merüteneka megtapasztalÆsokbü l.
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