
MŰVÉSZET
Alkotótelep Mezőtúron

A hatvanas években indult útjára és a hetvenes években teljesedett ki az
európai művészeti életben az úgynevezett szimpozin-mozgalom, amely képző-
vagy iparművészek hosszabb-rövidebb időre szerveződött kisebb csoportjainak
közös „műhelyben" végzett együtt dolgozását jelentette. Némiképp hasonlóan
indult, mint a múlt század ismert művészkolóniai (Barbizon, Nagybánya stb.), de
a lényege más volt az indulásnál is. Az individualizálódott művésztársadalomban
az áfogó szakmai szervezetek (nálunk a Képző- és Iparművészek Szövetsége)
nem képes a korábbi műhelyek, művészcsoportok szellemének felélesztésére, to-
vábbvitelére. Az emberek azonban szükséget éreznek valamilyen kisebb közös-
séghez, csoporthoz való tartozásra; ez alól a művész sem kivétel. A művészkö-
zösség létrehozásának egyik lehetséges változata volt és ma is az a szimpozion-
mozgalom. Kezdetben nem volt más, mint néhány művész önkéntes, spontán
társulása néhány hetes vagy egy-két hónapos együtt lakásra, együtt dolgozásra.
(A görög „szümposzion" szó szellemi élvezetekkel is dúsított társas lakomát je-
lent.) Ennek az együtt lakásnak, együtt dolgozásnak igyekeztek szervezett tech-
nikai feltételeket is biztosítani valamely tanács vagy művelődési vagy egyéb in-
tézmény segítségével. Volt, ahol már az'indulásnál „szakosodott" az alkotótelep,
pl. a villany—nagyharsányi felhagyott kőbányára blazírozott kőszobrász szim-
pozion. Másutt a különböző műfajokat művelő művészek alapította, heterogén
szimpozion később szakosodott valamely adódó technikai bázisra támaszkodva: a
megyei Egerváron majd később Zalaegerszegen működő nyári alkotótelep kez-
detben minden képzőművészeti ágra kiterjedt, majd az egerszegi bútoripari
szakközépiskola műhelyére támaszkodva a fa felhasználása vált a profillá; eb-
ben az időszakban fafaragó szobrászok mellett fametsző grafikusokat is foga-
dott. Ma, éppen a bútoripari technikai lehetőségek széleskörű kihasználására,
belsőépítész alkotótelepként működik Zalaegerszegen.

A szakosodásnak kétségkívül megvan a racionális magyarázata. A külön-
böző alkotótelepeken — sokszor gyárakra vagy szakiskolák műhelyeire támasz-
kodva — olyan technikai lehetőségeket biztosítanak a résztvevő művészek szá-
mára, amilyenre saját műtermében nincs lehetősége (Siklósi Kerámia Sympo-
sion, dunaújvárosi Vasszobrász Symposion, nagyatádi Faszobrász Intersympo-
sion, de még lehetne folytatni a sort.). Ezekben a műhelyekben a résztvevőknek
lehetőségük nyílik olyan anyagok és technológiák kipróbálására, amelyekkel ad-
dig nem is találkoztak. Van művész, akinek pályája irányát határozta meg az
alkotóíelepi munka: Polgár Ildikó a siklósi műhelyben ismerkedett meg a por-
celánnal, amely teljesen megváltoztatta és ma is meghatározza tevékenységének
karakterét.

Az alkotótelepek szakosodásával, a szak-szimpozionok létrejöttével egyre
csökkent a lehetősége a különböző műfajú művészek szimpozion-szerű együtt-
munkálkodásának. Ma, a mezőtúrit nem számítva, három ilyen működik az or-
szágban: a hajdúsági alkotótelep Hajdúböszörményben valamint a gyulai és
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csongrádi művésztelep. (A „művésztelep" szó használata ma többértelmű: je-
lenti a telepszerűen épített műteremlakások halmazát — Budapest Százados út,
Szolnok, Hódmezővásárhely, stb. —, ezt a szót is szokták használni a Művészeti
Alap alkotóházaira, de amatőr vagy profi művészeti alkotótáborokra, sőt stabil
összetételű de egy helyiséghez kötődő művészcsoportra is. Helyes lenne, ha a
művésztelep szót csak az első fogalom jelölésére használnak, de több művészeti
tábor és alkotótelep önmagát művésztelepnek nevezi, ezt el kell fogadnunk.) A
Képzőművész Szövetségnek és az állami irányításnak is az volt a véleménye,
hogy a szimpózionokat szakosítani kell, mert létjogosultságukat az a többlet ad-
ja, amit nyújtani tudnak a résztvevőknek az otthoni műterem lehetőségein túl.
Aki nem vágyik ilyen többletlehetőségre, vegye igénybe az Alap alkotóházait. E
felfogással nehéz és szükségtelen is vitatkozni, de nem szabad túl mereven ér-
telmezni sem. A nem profilírozott alkotótelep is adhat olyan többleteket a részt-
vevő művészeknek, amelyet másutt nem talál meg; és ne feledkezzünk meg a
„szümposzion" eredeti jelentéséről sem: az együtt dolgozás, egymás egyéniségé-
nek és munkamódszerének megismerése is fontos lehetőség.

A mezőtúri képzőművész alkotótelep létrehozásának gondolata nem újkc-
letű. A Magyar—Mongol. Barátság Termelőszövetkezet vezetősége régebben el-
határozta, hogy a Körös holtága mellett fekvő tanyáját képzőművészek rendel-
kezésére bocsátja alkotómunka céljára. A többi szükséges feltétel biztosítására
az alkotótelep létrehozásába és működtetésébe bekapcsolódott a Dózsa Terme-
lőszövetkezet, az Állami Gazdaság, a Debreceni Agrártudományi Egyetem me-
zőtúri Főiskolai Kara, a városi Művelődési Központ és Mezőtúr város Tanácsa.
A szervezést a Művelődési Központ végezte, az anyagi és technikai felételeket a
többi működtető szerv biztosította, így lehetett 1981. szeptemberében megtartani
az első Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepet. A működtető szervek részvé-
tele az előkészítő munkában és közreműködése az alkotótelep működése alatt a
lehető legjobb volt. Mindent megtettek, hogy a művészek alkotómunkája zavar-
talan, ott-tartózkodása, ellátása kényelmes, otthonos lehessen.

Az alkotótelep programja és célkitűzése az ember és a természet kapcsola-
ta, a környezet —, táj- és természetvédelem képzőművészeti interpretálása. A
Körösök vidékének ezt a részét 1979-ben természetvédelmi területté nyilvánítot-
ták; az Alföldnek egy különleges, az ember által még alig bolygatott tájékán
néhol az érintetlen természettel, másutt már eltűnt vagy eltűnőben lévő állat- és
növényvilágával találkozhatunk, de a munkás hétköznapokkal, a dolgozó embe-
rekkel is. A mezőtúri alkotótelepen ez az a bizonyos többlet, amit a résztvevő
művészeknek nyújt.



Noha a működtető szervek képviselőjéből, a telep művészeti vezetőjéből és
művészettörténészéből álló Alkotótelepi Tanács úgy határozott, hogy a részvétel
lehetőségére a későbbiekben pályázatot írnak ki, az első — kísérleti — turnus
résztvevőit névre szólóan hívták meg. A szervezésben jelentős részt vállaló mű-
vészeti vezető, a békéscsabai Takács Győző grafikusművész mellett a követke-
zők vettek részt a telep munkájában: Budapestről Nagy Előd és Szily Géza
festőművészek, Szegedről Novak András festőművész és Papp György grafikus-
művész, Karcagról Győrfi Sándor szobrászművész. (Ő volt ez évben az egyet-
len megyebeli, ebben azonban semmiféle tendencia nincs a jövőre nézve sem
pro, sem kontra.) Az alkotómunkát, a telep életét Ruzsonyi Gábor fotóművész,
dokumentálta, jelen beszámoló írója pedig a szervezés, működtetés és értékelés
elméleti munkájában vesz részt. A meghívást alapvetően az előbb leírt program
motiválta: szemléletükben természetelvű művészeket válogatott az Alkotótelepi
Tanács, akikben kellő mozgékonyság van, munkamódszerük pedig alkalmazko-
dik a viszonylag puritán, tanyasi körülményekhez.

Több környező országban a nálunk használatos szimpozión szó helyett a
,.plein air" kifejezést alkalmazzák a fogalomra. A mezőtúri alkotótelepet is ne-
vezhetnénk nyugodtan így. A művészek rendszeresen kijártak a tájba és akva-
relleztek. vázlatoltak. Kényszerítette őket erre a környezet varázslatos szépsé-
ge, az érintetlen gazdag élővilágú ártéri erdőségek, a lakott és lakatlan tanyák
világának romantikája és realizmusa, a hely szelleme. Lehet, hogy a művész és a
természet személyes kapcsolata a képzőművészeti sznobéria avangard rétege
számára ódivatú, dohos és retrográd. de csak azok állíthatják ezt, akik sosem
lépnek le a nagyvárosok aszfaltjáról és szemük nem látja a zöld színt.

A körösparti tanya nemcsak konkrét művészi alkotótevékenység színhelye
volt, hanem a város kulturális életének is szerves részévé vált. Nemcsak a fenn-
tartó szervek képviselői mentek ki időről időre — gazda szeme hizlalja a jószá-
szágot —, hanem számos egyéb látogató is volt: Szolnokról és Békéscsabáról
művészkollégák, a városból szellemi fizikai dolgozók, főiskolások, a két tsz tag-
jai, mindazok, akiket érdekelt, hogyan dolgoznak, hogyan élnek a művészek az
alkotótelepen. Nem volt ez zavaró, inkább jólesően nyugtáztuk, hogy a művész-
közösség a város életéhez tartozik.

Kivételesen szép időjárás volt szeptemberben. Néhány esős naptól eltekint-
ve a művészek végig természetközeiben tudtak dolgozni. A festők és grafikusok
sok, olykor nem is vázlatszintű munkát készítettek, szobrászunk pedig több érem
mellett három kisplasztikát, amelyeket a hónap végére bronzban is kiöntött.

Az Alkotótelepi Tanács már a szervezés időszakában úgy döntött, hogy a
„szorgalmi időszakot" ne egy, hanem két kiállítás kövesse. A telep zárása leszen
egyben megnyitója az itt készült vázlatok munkabemutatójának, a mezőtúri Vá-
rosi Művelődési Központ kamara-kiállítótermében, a következő év tavaszán pe-
dig a nagy kiállítási csarnokban tárlatot rendezünk a résztvevő művészek alko-
tásaiból, amely tárlaton nem csak a helyi ihletésű művek szerepelhetnek, hanem
— az alkotó választására és a zsűri ítéletére bízva — az illető művész munkássá-
gának reprezentáns darabjai is. E reprezentatív bemutató alkalmából fogja az
Alkotótelepi Tanács kiválasztani a résztvevők azon műveit, amelyek a város, il-
letve a fenntartók tulajdonába kerülnek. A telep életének teljesebb művészet-
történeti dokumentálása céljából a működés ideje alatt készült vázlatokból is
közgyűjteménybe kerül néhány darab.
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