NYÁRI ROVÁS ALKOTÓTÁBOROK
“Értjük egymást - Rozumieme si - Ne intelegem”. VI. évfolyam
A Rovás nemzetközi alkotócsoportjának (“eNRA”) nyári alkotótáboraira ismét három helyszínen
kerül sor: az Erdélyi Művésztelep a háromszéki Középajtán 2015. 7. 10-től 19-ig kerül
megrendezésre, a kassai művésztelep 2015. 8. 2 és 9 között, a Rovás Akadémián, a tihanyi
workshop 2015. 8. 17 és 23-a között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tihanyi Művésztelepén
lesz. Az őszi összpontosítások helyszíne Velence (november), Accademia di Belle Arti.

ERDÉLYI ROVÁS MŰVÉSZTELEP: 2015. 7. 10 – 19 – 23
A Rovás első tíznapos alkotótábora Torockón (Rimetea, 5 nap) és Gyimesbükkön (Ghimeș-Făget,
5 nap) kerül megrendezésre, amely a társulás egész éven működő szabadegyetemének nyári
összpontosítása. Az erdélyi alkotótábor a festészetre és a szobrászatra fókuszál elsősorban, a
technológiai alapelvek elsajátítására, a hiányosságok pótlására hivatott és a szaktudás
tökéletesítését szolgálja. A gyimesbükki tabor végeztével 9-en részt vesznek a Tusványosi Nyári
Szabadegyetemen, Tusnádfürdőn (Băile Tușnad), ahová a szervezők meghívták a Rovást
A tábor a meghívott művészek számára ingyenes szállást, teljes ellátást, utiköltségeket,
tanulmányi utakat és kirándulásokat intéz, valamint a 2 db leadandó alkotáshoz 50x70 cm-es
farostlemezt, alapozót és rajzlapokat, szobrászoknak farönköt biztosít.
Program:
10-e: Indulás 8.30-kor a Rovás elől, Miskolcon csatlakozhatnak a Magyarországi résztvevők.
Szatmárnémeti (Satu Mare) történelmi városközpontjának megtekintése. Zilahon és Kolozsváron
keresztül folytatjuk utunkat Torockóra. Vacsora, szállás Torockón. Tábornyitó, majd elszállásolás
11: A Rovás művésztelep kezdete a Duna Házban, Torockón. Szabad alkotótevékenység egész
nap, Torockó nevezetességeinek megtekintése, túra a Székelykőre, este beszélgetések,
előadások, prezentációk
12: Reggeli után Kirándulás a Tordára (Turda), a sóbányába és a Tordai Hasadékhoz. Szabad
alkotótevékenység egész nap, este beszélgetések, előadások, prezentációk
13: Reggeli után kirándulás Kolozsvárra (Cluj), a város nevezetességeinek megtekintése: a Főtér
Mátyás szobrával és a dómmal, a Farkas utcai református templom, a Kolozsvári-testvérek Szent
György szobra, a Szabó-bástya, a Házsongárdi Temető, a Bánffy palota, Mátyás szülőháza...
14: Szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás a környéken, este beszélgetések, előadások,

prezentációk
15: Reggeli után utazás Gyimesbükkre Székelyudvarhelyen keresztül. Ebéd és a városközpont
megtekintése. Vacsora, elszállásolás Gyimesbükkön. A gyimesbükki művésztelep megnyitása
16-20: Gyimesbükk (Ghimeș-Făget) Szabad alkotótevékenység egész nap, túrák a környéken,
esténként ismerkedés a gyimesi népzenével
20: reggeli után az egyik mikrobusz visszaindul Kassára, a másik Tusnádfürdőre (Băile Tușnad)
megy, a Tusványosi Szabadegyetemre
21: Tusnádfürdő
22: Tusnádfürdő
23: Tusnádfürdő, reggeli után irány Torockó
24: Reggeli Torockón, út haza

KASSAI MŰVÉSZTELEP: 2015. 8. 2 – 9
Szakmai vezetők: Szabó Ottó, Peter Ilčík, Kovács Oszkár, Zeman Zoltán, Badin Gabriella, Diénes
Attila, Tóth Tímea.
Az egyhetes szabadegyetem kurzusai a festészeti, szobrászati, figurális rajz, számítógépes grafika,
fotó és kézműves képzésekre és technikákra koncentrálnak (bőrdíszmű, ékszer, üvegrogyasztás,
vitrázs, mozaik).
A Kassai Művésztelep egyik alkotóműhelye, a gyerekek számára induló festészeti workshopot
Krasznahorkaváralján, a Kemping területén és az Andrássy-képtárban kerül megrendezésre, a
szobrászati alkotóműhely öntészeti szekciója pedig, amely a viaszveszejtéses bronzöntéssel
foglalkozik, három napot tölt Magyarpolányban. A festészeti, grafikai, rajz és szobrászati,
kézműves és iparművészeti alkotóműhelyek a Rovás kassai művésztelepén lesznek.
Elemista (alsó- és felsőtagozatos) gyerekeket csak a krasznahorkai alkotóműhely fogad, a többi
szekcióba bejelentkezhetnek közép- és főiskolások, műkedvelők és amatőr művészek.
Napi időbeosztás:
reggel 9-től szabad alkotótevékenység 12-ig, 12.30-kor ebédszünet, 13.30-tól individuális vagy
kisebb-nagyobb csoportos program (alkotótevékenység), 17.00-tól szabad alkotótevékenység
vacsoráig. 19.00-tól vacsoraszünet, 20.00-tól ismét műtermi alkotótevékenység előadásokkal,
beszélgetésekkel, prezentációkkal, zenével és szórakozással fűszerezve. Minden nap e beosztás
szerint halad, miközben a szekcióvezetők előre megtervezett és a Rovás Művészeti Bizottsága

által jóvá hagyott programjuk sikeres kivitelezése érdekében plenért, kirándulást és tanulmányi
utakat, galéria-, múzeum- és műteremlátogatásokat is szervezhetnek. Tervezett külső
alkotótevékenység Krasznahorkán az Andrássy-képtárban, Várhosszúréten a Gömöri Kézművesek
Házában. Rozsnyó és Betlér megtekintése (festés és rajzolás az utcán), a gombaszögi barlang,
Szilice, Jablonca (plenér festés).
A tábor a meghívott művészek számára ingyenes szállást, teljes ellátást, tanulmányi utakat és
kirándulásokat biztosít, valamint a 2 db leadandó alkotáshoz 50x70 cm-es farostlemezt,
alapozót és rajzlapokat, agyagot, gipszet, fát, követ, stb.

TIHANYI ROVÁS MŰVÉSZTELEP: 2015. 8. 17 – 23.
A Rovás Polgári Társulás tihanyi művésztelepére erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, felvidéki és
magyarországi művészek, építészek, szobrászok, grafikusok, festőművészek és iparművészek
jelentkeztek. Mindannyian azon a nézeten vannak, hogy elsődleges a művészei ihletettség, de
ugyanolyan fontos és vele egyenrangú a szakmai tudás...
Szakmai vezetők: Szabó Ottó (grafikus és festőművész), Diénes Attila (Munkácsy-díjas
szobrászművész), Kovács Oszkár (fotóművész), Zeman Zoltán (reklámgrafikus), Szenográdi
Szabina (festőművész) és Tóth Tímea (festőművész).
Az egyhetes szabadegyetem kurzusai a festészeti, szobrászati, rajz, számítógépes grafika, fotó és
iparművészeti képzések színes skáláját kínálják az érdeklődőknek, diákoknak, amatőröknek és
műkedvelő felnőtteknek.
Napi időbeosztás: reggel 9-től szabad alkotótevékenység 12-ig, 12.30-kor ebéd, 13.30-tól
individuális vagy kisebb-nagyobb csoportos program (vagy alkotótevékenység) vacsoráig. 19.00tól vacsora, 20.00-tól ismét alkotótevékenység előadásokkal, beszélgetésekkel, prezentációkkal,
zenével és szórakozással fűszerezve. Minden nap e beosztás szerint halad, miközben a
szekcióvezetők előre megtervezett és a Rovás Művészeti Bizottsága által jóvá hagyott
programjuk sikeres kivitelezése érdekében plenért, kirándulást és tanulmányi utakat, galéria-,
múzeum- és műteremlátogatásokat is szervezhetnek. A vacsora utáni programok mindenki
számára kötöttek. A napi konkrét programokat az első napon állítjuk össze a meghívott művészek
és teoretikusok programtervezete alapján.
A tábor a meghívott művészek számára ingyenes szállást, teljes ellátást, tanulmányi utakat és
kirándulásokat biztosít, valamint a 2 db leadandó alkotáshoz 50x70 cm-es farostlemezt,
alapozót és rajzlapokat, agyagot, gipszet, fát, követ, stb.

