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aPannonia Reformata falai között

kiállítás a II. Bakonyszücsi

Nemzetközi Művésztelep
alkotóinak munkáiból

Ricarda Assmann képzőművész

Huszti Kinga nemezes iparművész

Kovács Gabriella textilművész

Székely Annamária Barcsay-díjas festőművész

Votin Dóra festőművész

Zoltai Bea Barcsay-díjas festőművész

A tárlat megtekinthető:

2021. szeptember 12. – október 31.,
keddtől szombatig , 10–18 óra között.

„Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7)

Támogató: Bakonyszücs Önkormányzata
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Re-forma címmel mutatják be új alkotásaikat a Bakonyszücsi
Nemzetközi Művésztelep résztvevői.

Az idei, 2021. júliusában megvalósult második művésztele-
pükön az alkotókmontázs-alapszemléletű tárgyakat, képeket
készítettek. Ez az alkotói módszer akkor került a művészet-
történet korábbi szakaszaiban is előtérbe, amikor a megszo-
kott, körülöttünk lévő struktúrák szétestek, felbomlottak.
Ezt sokféleképpen, de mindannyian megtapasztalhattuk az
elmúlt időszakban, illetve életünk részévé is vált a folyama-
tos, néha erőteljes változás.

A közös alkotói folyamat az építésről, újragondolásról, újra-
hasznosításról, a valódi értékek megtartásáról, felfedezéséről
és felmutatásáról szól a művészet nyelvén.

A közösség tagjait érzelmi, emberi, gondolati szálak kötik ösz-
sze, amellett, hogy inspiráló számukra az egymás közelében
alkotás, vagyis a különböző képek-tárgyak keletkezési folya-
mataiba való belelátás lehetősége.

Évről évre más fogalom-tematika köré szerveződik művész-
telepi munkájuk.

The participants of the Bakonyszücs International Artists'

Colony present their new works entitledRe-forma.

This year, artists from different fields of art created montage-

based objects and images. This method of creation also came to

the fore in the earlier stages of art history, when the usual struc-

tures around us disintegrated, collapsed. In different ways

maybe but we have all experienced this lately, the constant

change became part of our lives.

This common creative process is about building, rethinking, re-

purposing and keeping, (re)discovering and presenting true val-

ues in the language of art.

The members of the community are related by a variety of emo-

tional, spiritual and personal links, and in addition they are in-

spired by the opportunity to work in close proximity, to see the

process of formation of different images and objects.

Year after year the art colony’s work is organized around

different conceptual themes.

***


