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mi ez?
   Az ArtFúzió programot 2008 őszén indítottuk el a Fiatalok 

Lendületben Program és Székesfehérvár Megyei Jogú Város és 

a Szabadművelődés Háza támogatásával. A célunk az volt, hogy 

a helyi fiatal művészeket, illetve a művészetek iránt vonzódó 

fiatalokat összehozzuk és közös alkotásra bírjuk őket. Az őszi- 

és téli időszak alatt a már ismert helyi művészek zenei- és 

képzőművészeti programok során próbálták az alkotásba be- 

vonni az érdeklődőket. Tematikus napokon próbálták közösen 

leutánozni nagy művészek stílusát, illetve a zenei workshopokon 

kortárs zeneszerzők egyszerűbb darabjait játszották le ritmus- 

hangszereken. Több kiállításra is sor került, illetve elindult az 

improvizációs est sorozat, ahol egyszerre huszan-harmincan is 

festettek óriási papírra egy nagy közös képet, illetve zenészek 

játszottak különböző improvizációs darabot a közönség be- 

vonásával. Az egyesület jelképe is egy ilyen alkalommal készült 

el, egy óriási papírra felfröcskölt festékpaca, ami jól mutatja, 

hogy mi nem azt tartjuk fontosnak, hogy profi munkák szüles- 

senek, hanem hogy közösen alkossunk valamit. 

  A tavaszi/nyári időszakra már komolyabb workshopokba 

kezdtünk, ezeken főleg a már tapasztalt művészek vettek részt, 

illetve akiket sikerült a munkába komolyan bevonni az év során. 

Nagy Orsi tematikus témákat talált ki a számukra egy-egy  

alkalomra, ilyen volt az önarckép, plakát, művészkönyv, vagy pe-

dig a legegyszerűbb animáció a pörgetős füzet. Ez idő alatt indult 

el a FotóFúzió is, egy külső támogatásból sikerült pénzt szerez- 

nünk stúdió vakura, így már teljes felszereléssel tudtunk 

belekezdeni egy modern fotókörbe. A nyár közepére sikerült egy 

alkotótábort is összehozni a zenei programokért felelős Péntek 

Tamás segítségével. Az Öreghegyen öt napon keresztül dolgoz-

tunk különböző munkákon (többek között ami a kiadványban 

is látható), illetve kísérleti zenei darabok is születtek. Az ott 

készült anyagból nyár végén a Café Möbiusban nyílt kiállításunk, 

mely a programot is lezárta. De a munkának nincs vége, mert 

az ArtFúzió és a közös alkotás folytatódik tovább...

Silye Zoltán
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2008 szeptembere óta a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem tervezőgrafika szakán tanulok, előtte a Krea 

Kortárs Művészeti Iskola hallgatója voltam 2006-tól, 

szintén grafika szakon.A képzőművészetnek ez az ága számomra nem csak 

az alkalmazott grafikát jelenti, hanem az illusztratív,  

konceptuális megoldásokat is. Emellett tetoválással is 

foglalkozom, szabadidőmet gyakran ennek a kultúrának a 

felfedezésével, illetve saját képeim, mintáim festésével-

tervezésével töltöm. Bár hosszútávon minden bizonnyal 

valamelyik irány előtérbe fog kerülni, egyelőre szeretek a 

művészet és a grafika kínálta lehetőségek mindegyikébe 

belekóstolni.
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Érdekel a ruha- és textiltervezés. Az utóbbin belül a nyo- 

mott anyag, valamint a nemezelés foglalkoztat. Filc-, 

nemez- és egyéb érdekes anyagok felhasználásával 

készítek ékszereket. Hosszú távú terveim közt szerepel 

egy márka létrehozása, aminek termékeit szeretném mi-

nél több emberen látni.2008-ban a Fiatal Tehetségek Estjén volt első önálló 

kiállításom a Bőrgyárban, Székesfehérváron.

2009-ben a Café Möbiusban nyílt kiállítás ruhaterveimből 

és ékszereimből, melyeket azóta több boltban is árul-

nak.
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“Photography is the art of not pushing the button”
Frank Horvat

A fenti idézetből is kitűnik, hogy nem szeretem megnyom- 

ni a gombot. Fotográfiai témáim legnagyobb részében 

nem a pillanat érdekel, sokkal inkább a hangulat és a 

mögöttes tartalom.Törekszem arra, hogy minél több kiállításon részt vegyek 

és a fotóim a lehető legtöbb emberhez eljussanak. Hiszek 

abban, hogy a jelenleg élő alkotók közönsége még meg 

sem született.
kovacs.milan@36203291839.hu
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Nagy Orsi vagyok, 2008-tól a MOME tervezőgrafika  

szakos hallgatója. Pillanatnyilag úgy gondolom, hogy  

illusztrációval, plakáttervezéssel, művészkönyvek, speciá- 

lis kiadványok készítésével szeretnék foglalkozni. Eddig 

egy önálló kiállításom volt, 2008-ban Székesfehérváron, 

az ASZMH-ban. Fontosabb eredményeim: Helyi Lokál 

5-ön szerzett képzőművészeti díj és a milánói GOOD 

50x70 kiállítás. Az ArtFúzióban való részvételt is arra próbáltam felhasz- 

nálni, hogy a művészkönyvek, plakátok, és illusztrá- 

ciók készítésében elmélyedjek, illetve, rövid animáció 

előkészítésének bizonyos fázisait tökéletesítsem. 
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