Papp Zoltán grafikusművész, tanár, Mezőberényben született. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
rajz-földrajz szakán szerzett diplomát, majd magisteri képzés keretében okleveles vizuális- és
környezetkultúra tanári diplomát. A Szegeden töltött évek megalapozták a pedagógia és a művészetek
iránti elhivatottságát. Mesterei voltak Aranyi Sándor, Dér István, Sinkó János festőművészek és
Szuromi Pál művészettörténész.
1988-tól a Mezőberényi Általános Iskola tanára és aktív részese az intézmény keretein belül működő
alapfokú művészeti oktatásnak. A grafika tanszakos tanulói csoportok szakmai munkáját irányítja.
Számos képzőművészeti, tehetséggondozó alkotótábor vezetője, szervezője. Szülővárosát,
Mezőberényt szerető polgár. Rendszeresen közreműködik a város képzőművészeti eseményein, alkotó
táborokban, szakmai előadásokon. Nevéhez fűződik Mezőberény város honlapjának grafikai
arculatának elkészítése. Készséggel tesz eleget a helyi vállalkozók megkeresésének, logók,
kiadványok, grafikai tervek elkészítésében, megtervezésében. Alkotásai, grafikái intézményekben és
magángyűjteményekben egyaránt megtalálhatók. Munkái akvarellel készülnek, részletező, apró
rekeszekből építkező lapok, ecsetrajzok. A választott, képpé formált témáit a természet és a mitológia
világából meríti. Csoportos kiállítások rendszeres résztvevője 1998-tól. A város közösségi életének
aktív, segítő tagja, valamint több művészeti csoportnak is tagja országos, regionális és megyei szinten.
Ötletgazdája és 2012 óta szervezője, vezetője, házigazdája a Mezőberényi Művésztelepnek, amelynek
célja a kortársművészet megismertetése, népszerűsítése, támogatása, továbbá egy helyi
kortársművészeti gyűjtemény alapjainak megteremtése. A Mezőberényi Művésztelep munkájába
kiemelkedően tehetséges alkotók kapcsolódtak be, akik a mai magyar képzőművészet ismert, elismert
képviselői. A programsorozat fenntartásával elérhetőbbé válhat a jelenkori művészet a műértő és a
laikus közönség számára is. A művésztelepek munkáját minden alkalommal egy – a meghívott alkotók
munkáiból készült – kiállítás zárja. Az elkészült alkotásokból felajánlott művek alkotják a helyi
kortárs képzőművészeti gyűjtemény alapját. Tevékenységével – a mindennapi minőségi szakmai
munka mellett – hozzájárul ahhoz, hogy Mezőberény lakói a kortárs művészetekre nyitott, gondolkodó
és véleményt nyilvánító, közösségi eseményekre igényt tartó közönség legyenek.
Kiemelkedő alkotómunkája, a kortárs képzőművészeti gyűjtemény alapjainak megteremtése, a
Mezőberényi Művésztelep megszervezése, a közösségért végzett tevékenysége alapján Papp
Zoltánnak 2016. évben „Mezőberény Kultúrájáért” elismerő címet adományoz.

