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Bolgár nemzetiségű képző- és iparművészek számá-
ra hazánkban első alkalommal ez évben szerveztek 
a szabadban való festés (plein air) jegyében alkotó-
tábort és tudományos tanácskozást. Az „Alkotások-
ban zárt identitás” című eseményt a Bolgár Kulturális 
Fórum Egyesület és a Haza Keresztúton Mozgalom 
közösen tervezte és valósította meg. 

Augusztus 18. és 26. között Veszprémbe érkeztek 
bolgár származású művészek Magyar-, Német- és 
Franciaországból, Szerbiából, az Egyesült Államok-
ból, Romániából, valamint Bulgáriából, hogy nyolc 
napon át együtt alkothassanak s kicserélhessék 
szakmai tapasztalataikat. Veszprém festői és törté-
nelmi környezete nagyon megfelelőnek bizonyult: a 
helyszín révén a kezdeményezés megvalósításához 
szükséges minden feltétel adott volt. A festőmű-
vészek megismerkedhettek a város hangulatával, 
a magyar életvitellel és a környező természettel. 
Augusztus 20-án részesei lehettek Magyarország 
legnagyobb nemzeti és állami ünnepe 
tiszteletére szervezett kulturális progra-
moknak. Látogatást tettek a veszprémi 
Modern Képtárban, megnézték az idősza-
ki kiállításokat is. A veszprémi vár és az 
óvárosi rész megtekintése után balatoni 
kiránduláson vettek részt, felkeresték a 
csodálatos Tihanyt. 

Minden munkanap az egyes művészek 
szakmai életútját, eddigi alkotói eredmé-
nyeit bemutató vetítéses prezentációval 
végződött. A projekt megtervezése és si-
keres megvalósítása két művész – Iván 
Vaszilcsin és Vladimirova Milena vezetésé-
vel történt. A szervezők a program révén 
egyesíteni szándékozták a Bulgária hatá-
rain kívül élő és alkotó bolgár származású 
művészeket; ösztönözni kívánták a kor-
társ művészetet (a vizuális művészeteket 
és új médiákat); hangsúlyozni szerették 
volna a különböző művészeti ágak közöt-
ti kölcsönhatást, illetve ezek egyedülálló 
termékként történő egyesítését; kapcsola-
tot akartak kialakítani az Európában élő 
bolgár alkotók s más külföldi művészek 
között. A projekt fontos eleme volt a bol-
gár nyelv használata a kommunikáció-
ban, valamint a magyar-bolgár kulturális 
kapcsolatok fejlesztése és a nemzetiségi 
együttműködések megvalósítása. 

Az „Alkotásokban zárt identitás” Mű-
vészeti Szimpózium magyar földön is 
folytatja az eddig megvalósított „Haza 

Keresztúton” című alkotói fórumok hagyományát. 
A szimpóziumra a következő tizenöt művész je-
lentkezését fogadták el: Antonia Duende és Borjana 
Percsinszka (Németország); Deszi Deneva és Kevork 
Vanlyan  (Bulgária); Csörgey Turi Mária, Gendova Mi-
roljuba, Vladimirova Milena, Mladenova Milena, Bo-
zukova Zsenja és Lukács Péter (Magyarország), Ljubo-
mir Nikolov (Szerbia), George Roux (Franciaország), 
Iván Vaszilcsin (Románia), Masa Georgieva és Ralica 
Vladimirova (Egyesült Államok).

A plein air keretében létrehozott festményeket az 
„Alkotásokban zárt identitás” című közös kiállítá-
son mutattuk be a Bajza u. 44. sz. alatti B44 Bolgár 
Galériában. 

Az első sikeres lépések nyomán, reméljük, hogy 
a projekt hagyománnyá válva folytatódhat. Kö-
szönjük az együttműködést s a projekt támogatását 
a Nemzeti Együttműködési Alapnak és az Újbuda 
Kulturális Központnak.

Plein air és Művészeti 
Szimpózium Magyarországon, bolgároknak


