A ROVÁS AKADÉMIA NYÁRI ALKOTÓTÁBORAI 2018. 7. 6. - 9. 4.
Magyarország, Tihany, 2018. 7. 6 – 12. (a NsKI támogatásával)
Erdély, Szék, Mezőség, 2018. 8. 6 – 15.
Szlovákia, Kassa, Rovás Művésztelep, 2018. 8. 27 – 9.2.
Egyedülálló lehetőség arra, hogy ésszerűen használd ki a szabadidődet, és miközben
kirándulsz, gyakorlati tapasztalatokat szerezhetsz a festészet, a szobrászat, a rajz, a
fotóművészet, az alkalmazott számítógépes grafika területén. Nem utolsó sorban pedig:
ismerkedhetsz! Érdekes emberekkel, művészekkel és nemcsak művészekkel! Együtt
alkothatsz a mesterekkel! Értjük egymást – Rozumieme si – Ne intelegem!
A műtermi és műtermen kívüli munka mellett szabadidős programok, kirándulások és
exkurziók, múzeum-, műterem- és galérialátogatások, valamint különféle beszélgetések és
előadások várják az érdeklődőket. Valamint kötetlen, zenés esti szórakozás.
A mestereknek pedig kiváló lehetőség a nézetek és értékrendek konfrontációjára, egymás
megismerésére, világok találkozására.
A Rovás alkotótáborai mestertáborok, ahová a meghívott művészek magukkal hozhatják a
diákjaikat is. 24 éve rendezünk alkotótáborokat, ebből 9 éve mestertáborokat, nem járnánk
azóta össze ennyien, nem igazítanánk a Rovás táborokhoz a nyári szabadságainkat, ha nem
lenne jó, felemelő és nagyszerű!
A Rovás Alkotóközösség 9. Képzőművészeti Szabadegyeteme nyitva áll a hivatásszerűen
alkotó művészek, egyetemisták, amatőr művészek, nagykorú középiskolások és olyan
értelmiségiek előtt, akik vonzódnak az képzőművészethez, de maguk nem alkotók. Tetszés
szerint lehet választani az időpontokból és akár mindegyik alkotótáboron is részt lehet venni,
a részvételt azonban a meghívott művészeken kívül mindenkinek meg kell pályáznia (a
lentebb vázolt részletek szerint).
A szabedegyetemre, amelyet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával szervezünk,
Erdélyből, Magyarországról, Kárpátaljáról, a Délvidékről és a Felvidékről érkeznek képző- és
iparművészek, diákok és teoretikusok. Alkotótáboraink mestertáborok, amelyekre minden
meghívott művész delegálhat egy további művészt vagy magával hozhatja akár a diákjait is. A

delegáltak részvételéről portfóliójuk alapján a Szabadegyetem Művészeti Bizottsága dönt. Az
egyes alkotótáborok esti programpontjai a résztvevők által felkínált lehetőségekből
válogatva készülnek el, minden résztvevőnek hozzá kell járulnia valamivel a tabor esti
programjához: zene (pl. tábortűz mellett), előadás, kerekasztal (moderált beszélgetés),
filmvetítés, művészi prezentációk (portfoliók vetítése, animációk, a la prima - számítógépes
művészet grafikai tablettről), exkurziók (felkészült, célirányos vezetéssel), stb…
A Rovás, mint szabad alkotóközösség 1994 óta működik, elsősorban kulturális és
képzőművészeti tevékenységet folytat, célja szellemi értékek létrehozása. Tevékenységével
az értelmiséget szólítja meg, mivel ezzel a réteggel bánik a legmostohábban a társadalom.
Tevékenységével a művészetekre fókuszál, kiemelten a képzőművészetre, de az irodalomra,
a film- és színművészetre is, valamint az intermediális törekvéseket is figyelemmel kíséri.
Szabad alkotótevékenységgel, kiállítások, szimpóziumok és alkotótáborok szervezésével
foglalkozik, tehetséggondozó programja keretében 1994-től évente több csoportos és önálló
kiállítást, továbbképzést és kurzust, workshopot és szimpóziumot, expót, konferenciát és
tanulmányi utat szervez különböző célcsoportoknak.
2004-től működik és folyamatosan frissül a társulás háromnyelvű internetes folyóirata, a
RovArt (www.rovart.sk) - ISSN 1337-7167.
2010-ben a Rovás pályázat útján nyerte el Löffler Béla kassai szobrászművész szülőházát,
ahol maradéktalanul megvalósíthatja céljait és elképzeléseit. Az épületkomplexumban
megalakult a Rovás Szabadakadémia. Ugyancsak 2010-ben a társulás Pro Cultura Hungarica
díjat kapott.
2013-ban indult a Rovás Szabadművészeti Esti Iskola, amely elsősorban a
tehetséggondozásra fókuszál és amely 2018 folyamán képzőművészeti alapképzést nyújtó
magániskolává alakul
2015-ben a Rovás – elsősorban szellemi és művészeti tevékenysége végett Magyar Termék
Nagydíjban részesült.
2016-ban Kassa Megye Különdíját kapta tehetséggondozási programjáért.
2017-ben Kassa Óváros polgármestere tüntette ki az egyesületet a szlovák-magyar
kapcsolatok pozitív írányú fejlődésében kifejtett munkájáért.
2017-ben a Rovás megnyitotta a képzőművészet iránt fogékony nagyközönség előtt az
Erzsébet-utcai MaJel Központot és a FoguratiF Galériát.

2018-ban megalapította a Löffler Művésztelepet és Művészeti Rezidenciákat
TIHANYI ROVÁS MŰVÉSZTELEP: 2018. 7. 6 – 12.
Program:
6:

Indulás 7.30-kor a Rovás elől. Utazás Budapesten keresztül Tihanyba. 15.00-kor
tábornyitó,
ismerkedés a szekciók programjával, a fakultatív kirándulások és az esti programok
megbeszélése. Vacsora után kötetlen beszélgetések

7:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, fakultatív kirándulások tetszés
szerint:
1.) Balatonfüred, Tagore-sétány
2.) Fürdőzés a tihanyi szabadstrandon
Este beszélgetések, előadások, prezentációk

8:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, fakultatív kirándulások tetszés
szerint:
1.) Hévíz
2.) túrázás és fürdőzés a tihanyi szabadstrandon
Este beszélgetések, előadások, prezentációk

9:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, valamint fakultatív kirándulások
tetszés szerint:
1.) Herend, Veszprém.
2.) a tihanyi belső-tó és környéke, fürdőzés a tihanyi szabadstrandon
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk.

10:

Reggeli után szabad alkotótevékenység, fakultatív kirándulások:
1.) Szigliget, Tapolcai tavasbarlang
2.) Fürdőzés a tihanyi szabadstrandon, túra a szerzetesi barlangokhoz, az apátság
megtekintése

11:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, valamint fakultatív kirándulások
tetszés szerint:
1.) Balatoni hajózás
2.) Fürdőzés a tihanyi szabadstrandon
Este kipakolás, záróbuli.

12:

Reggeli után táborzárás.

ERDÉLYI ROVÁS MŰVÉSZTELEP, SZÉK, MEZŐSÉG, 2018. 8. 6 – 15.
Program:
6:

Indulás 8.30-kor a Rovás elől, Miskolcon csatlakozhatnak a Magyarországi résztvevők.
Utazás a Szatmárnémetin és Désen keresztül a Szamosújvár és Kolozsvár közötti
Székre, itt elszállásolás, vacsora, tábornyitó

7:

A Rovás Művésztelep kezdete. Szabad alkotótevékenység egész nap, a hely
nevezetességeinek megtekintése:
Szék nevezetességei, ismerkedés a környezettel, fürdőzés a Sóstóban
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk. A következő napok
fakultatív kirándulásainak megbeszélése.

8:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Dés, dési sóbánya, Sósgyógyfürdő
Este beszélgetések, előadások, prezentációk

9:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Szamosújvár, örmény templom, Pusztakamarás, Sütő András szülőháza, Kolozsi fürdő
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk.

10:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Bánffy-kastély, Bonchida

11:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Kolozsvár (templom, Mátyás-emlékmű, Mátyás szülőháza, Református templom,
Házsongárdi temető, séta az óvárosban
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk.

12:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Mezőzáh, Ugron-kastély,
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk.

13:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Magyarszovát, Válaszút
Este beszélgetések, napi utibeszámolók, előadások, prezentációk.

14:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, kirándulás:
Marosvásárhely, Bekecs-tető

Este Kipakolás: kiállítás az alkotásokból
15:

Utazás haza Déván, Vajdahunyadon és Aradon keresztül

FELVIDÉK, KASSA (ROVÁS MŰVÉSZTELEP) 2018. 8. 27 – 2.
Program:
27:

Gyülekező a nap folyamán. Tábornyitó, ismerkedés a szekciók programjával, a
fakultatív kirándulások és az esti programok megbeszélése. 20.00: Bemutatkozik a
Rovás. Zenés buli

28:

Reggeli után szabad alkotótevékenység, séta Kassán, a város nevezetességei:
- a városliget, a Műcsarnok, a Hóhér-bástya, a Rodostói-ház, a városi börtön, a
kézművesek utcája, a Szent Erzsébet székesegyház, Orbán-torony, Szent Mihály
kápolna
Este beszélgetések, előadások, prezentációk.

29:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, séták a városban helytörténész
vezetésével: a Kassai Aranykincs, a Keletszlovákiai múzeum, a Márai-tér, HalászHradil és Csordák Lajos műterme, a Márai-ház, az Erzsébet-utca, Löffler Galéria,
Figuratif Galéria, MaJel Központ
Este beszélgetések, előadások, prezentációk. Zenél a Csámborgó

30:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, séták a városban helytörténész
vezetésével: Keletszlovákiai Galéria, a kassai zsidó-negyed két zsinagógája, Thália
Szénház, Állami Színház, sörözők
Este beszélgetések, előadások, prezentációk. Zenél Kováts Marci

31:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap, séták a városban helytörténész
vezetésével: a Kaszárnya Kultúrpark, a régi városi temető, kirándulás a Csermelyvölgybe. Este beszélgetések, előadások, prezentációk. Zenés szórakozás a Gablyasz
Band-el

1:

Reggeli után szabad alkotótevékenység egész nap. Kirándulás Eperjesre és az Eprestetőre
Este Kipakolás, táborzáró zenés buli

2:

Táborzárás

Napi időbeosztás az egyes helyszíneken: reggel 9-től szabad alkotótevékenység 12-ig, 12.30kor ebéd, 13.30-tól individuális vagy kisebb-nagyobb csoportos program vacsoráig. 19.00-tól
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 résztvevők, a meghívott művészek és teoretikusok programtervezete alapján. A táborok
esti programjaihoz mindenkinek hozzá kell járulnia. Lehet az a saját alkotótevékenység
prezentációja, könyvbemutató, élménybeszámoló egy könyv, egy film, egy koncert, egy
utazás vagy érdekes esemény kapcsán. Lehet előadás, lehet vetítés, lehet egy-egy célirányos
beszélgetés koordinálása a tábortűz mellett, zene, szavalat, performasz..., bármi, ami építő
jelleggel kapcsolódik a tábor szellemiségéhez. A társulás filozófiájáról és értékrendjéről
bővebben a www.rovart.sk címen – csak akkor jelentkezz, ha előbb tanulmányozod, hogy kik
közé jössz, az azonos hullámhossz elengedhetetlen feltétel.

A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.

MEGHÍVOTT MŰVÉSZ STÁTUSZ
Részvételük ingyenes, szállásuk és ellátásuk költségeit, farostlemezeket és
alapozófestéket biztosítunk a számukra, utiköltségeiket viszont maguk intézik. A
meghívottak további művészeket delegálhatnak, – akik a legjobb esetben is a 2-es
státuszban vehetnek részt a táboron, ha jelentkezésüket a Rovás Művészeti
Bizottsága elfogadja.

2.

ALKOTÓMŰVÉSZ STÁTUSZ
Ha valaki együtt szeretne alkotni a meghívott művészekkel, a segédeszközeit maga
bebiztosítja és maga is alkotóművész, annak a részvétele ingyenes is lehet, de
csatlakozását a szabadegyetemhez és annak alkotótáboraihoz meg kell pályáznia.
A pályázatnak tartalmaznia kell (nincs formanyomtatvány):
–

szakmai életrajz reprodukciókkal

–

alkotói elképzelések a részvételét illetően, külön kitérni a következő pontokra:
§

miért szeretne csatlakozni,

§

mit szeretne megvalósítani (felvázolni),

§

miért és miben lesz jó neki, ha a pályázatát elfogadjuk

§

miért jó mindez a Rovásnak

–

ismernie kell a szervezetet, amelynek alkotótáborába jelentkezik

–

írásba kell foglalnia, hogy egyet ért a Rovás értékrendjével (bővebb infó a
www.rovart.sk oldalon)

Utazási költségeit maga biztosítja!
3.

TANULÓ STÁTUSZ
Amatőröknek és diákoknak biztosít képzést, kirándulásokat és exkurziókat, a
részvételt meg kell pályázniuk. A pályázatnak tartalmaznia kell (nincs
formanyomtatvány):
–

szakmai életrajz reprodukciókkal

–

alkotói elképzelések a részvételét illetően, külön kitérni a következő pontokra:
§

miért szeretne csatlakozni,

§

mit szeretne megvalósítani (felvázolni),

§

miért és miben lesz jó neki, ha a pályázatát elfogadjuk

§

miért jó mindez a Rovásnak

–

ismernie kell a szervezetet, amelynek alkotótáborába jelentkezik

–

írásba kell foglalnia, hogy egyet ért a Rovás értékrendjével (bővebb infó a
www.rovart.sk oldalon)

Részvételi díjas, amely az oktatás költségeire, a szakvezetésre, valamint a szállás,
ellátás- és a helyi kirándulások költségeire irányul – bővebb info a rovas@rovas.sk
címen!
Ha a mesterek korrekciói és az együtt alkotás természetes konfrontációi által
szeretne valaki művészileg tovább fejlődni, de szakmailag kidolgozott, koordinált
oktatást nem igényel, a részvételi díja a kidolgozott pályázata alapján, a Rovás
Művészeti Bizottságának döntésétől függően a háromnegyedére, sőt, a felére
csökkenhet, de akár ingyenes is lehet.

SEGÉDESZKÖZÖK
Segédeszközöket biztosítunk
•

Ha rajzolni szeretne: ceruzát, szenet, plasztikus gumit, rajzlapokat, (rajztáblát
és mappát mindenki hozzon, igény szerint tust, tollat, színes ceruzákat, krétát,
stb)

•

Ha festeni szeretne: alapozó festéket és farostlemezt biztosítunk (ecseteket,
igény szerint akrill-, vagy olaj-festéket, oldószereket, akvarellt, stb ki-ki
magának biztosít)

•

Ha számítógépes grafikával szeretne foglalkozni, notebookot a megfelelő
program-környezettel ki-ki magának biztosít

•

Ha fotózni szeretne, fényképezőgépet és notebookot a megfelelő programkörnyezettel mindenki maga biztosít

