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A szentendrei szerb
művésztelep

A szentendIei szerb festőkolóniát l993 nyarán a magyarországi Szerb Demok,

ratikus szövetség és a belgrádi ,,Pero" Caléria alapították. Azóta minden nyá-

ron megrendezésre került az alkotótábor, az idei a nyolcadik, Időközben,

l995-ben a magyarországi szervező staféta lntiát a Szerb Orsz,tigos Önkor-

mdnuzat vetíe át.
Az alapítók és a szewezők célla sokrétű Volt, Arra törekedtek, hogy a kivá-

ló szentendrei környezetben minél több értékes alkotás létrejöttét Segítsék

elő, hogy kapcsolatot hozzanak létre a belgrádi művészvilág és a magyaror-

szági szerbség között, ho€y a gazdag szerb múlttal rendelkező város újra

bekapcsolódjon az egyetemes szerb kultúra vérkeringésébe. Kü]önösen
fontosnak tartották, hogy a kedvezőtlen nemzetközi viszonyok ellenére
összehozzák a magyar és a szerb művészeket, ezzel js erősífue a két szom-
széd nép köZötti kultuíális kapcsolatokat, előmozdítva a lobb kölcsönös
megiSmelést, megértéSt és tiszteletet,

A legnevesebb belgrádi festők mellett először l99ó-ban sikerúlt az alko,
tótábor munkájába bekapcsolni magyar művészeket is, akik azóta rendsze-
res résztvevői a kolóniának, Köztük igen neves alkotókat is talá]unk Az e]-

múlt kóze] egy éltizedben a kolónia elismertségre és ismertségre tett szert

nemcsak Szerbiában, hanem Magyarországon is,

A szevezők a maqqarországi ftatal szerb tehetségeket is támogatják azzal, hogy
lehetőséget nyújtanak nekik a művésztelep munkájában vaió részvételre,

Jugoszlávia bombázásának évében pedig az alkotótábor vendége volt négy-

négy belgrádi és magyarországi diák is, akik egy rendkívül sikeres
zárókiállításon mutatták be műveiket,

A Szentendrei Szerb Kulturális Egyesület és Klub kertes házában eltöl-
tött két hét, közös munka minden résztvevőnek élményt és fehöltődéSt je-

lent, Hazatérve, egyes belgrádi festők az alkotótáborban nyert ihlettel egész

ciklusokat szenteltek szentendre tereinek, házainak és homlokzatainak, A
magyarokat és szerbeket több mint egy évezrede összekötő nagy európai
folyam, a Duna partján fekvő Szentendre, mely egyrészt a magyaíországi
szerbség kulturális és szellemi történelmi központja, másrészt a koftárs és

XX. századi magyar képzőművészet egyik legielentősebb centruma, ideális
környezetet nyújt az ú| értékek születéséhez, melyek rendszerint a talá]kozá-

sokból és összefonódásokból jönnek létre. A kolónia nemcsak a magyaror-

szági és az egyetemes szerbség, hanem Szentendíe és az ország kulturá]is

é]etét is nemzetközi színvonalon gazdagítja,

Kiállítások szervezésére aIkalmas, színvonalas gyűjteményként, az eddigi
kolóniákon készült nagyszámú kép kulturális identitásában és új örökségé-

ben gazdagítja a magyarországi szerbséget, gyakran éppen Szentendrét
örökítve meg a művészet kifeiező eszközeivel, Az évenként megrendezésre
kerülő kolóniazáró kiállítások mellett a művésztelep anyaga számos helyen

került eddig kiállításra (Budapest - Hilton Szálló, KoSSuth Klub, Wekerle
Galéria, Almássy KöZpont, Pécs, Szubotica, Szombor),

A legnagyobb állandó támogatók a , ,Maquarlrszógi Nemuti ós Etnikai Kisebb-

ségekért Közalapftvány" és a jugoszláviai fővédnök, a belgrádi Nemzethijzi tudo-

máwlls, lktatási, hulturális és műszaki eqaüttműkődési intézet, valaminí Szentendre
Városa,

vlada paradlnovld
tulajdonos

,,Pero" Galéria
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elnök

Szerb Országos Önkormányzat

|elena Bleiii Belgrádban született l97 A,ben . A BeIOrádi Egaetem |parwűvbzeti Ka,
rán szerzett diplomdt |999-ben, alkalnazott grafika szakon. Több eggéni és csoportos

kiállítdsa volt.

A címlapon az |999-ben Swntendrén ftészített,80x8O cm-es műve látható,


