
II. NESZMÉLYI KERESZTÉNY 

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR  
 

 

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (továbbiakban: KÁMME vagy rendező) 

céljai és feladatvállalásai kapcsán létrejötte óta szoros egységben működik alapítója, a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége által megfogalmazott célokkal és értékekkel, így központi gondolatnak tekinti a 

Kárpát-medence keresztény értékeinek megőrzését, bemutatását, a magyar nemzeti egység elősegítését, a 

társadalmi és kulturális szerepvállalás révén az értékmentő és értékteremtő feladatellátást, a Kárpát-

medencei keresztény alkotóművészek támogatását a keresztény magyar kultúra új, maradandó értékeinek 

létrehozása érdekében.  

A „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” c. projekt keretében 

KERESZTÉNY KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBORT hirdet 

18. életévét betöltött, HATÁRON TÚLI MAGYAR hivatásos és amatőr 

FESTŐK, GRAFIKUSOK, SZOBRÁSZOK, KERAMIKUSOK részére 

technikai tudásuk és művészi módszereik gyarapítása, művészi látásmódjuk fejlődése, a keresztény 

értékrend megjelenítése, új inspiráció megélése, kreatív energia felszabadítása, a nemzeti 

összetartozás felelősségteljes erősítése érdekében. 

Az alkotótábor részletei: 
A nevezés díjmentes.  

Az alkotótábor résztvevői 1 (egy), az alkotótáborban készített, a szervező KÁMME Alapítvány által 

kiválasztott műalkotást a részére ajándékoznak. 

Az alkotótáborban keresztény tematikájú művek létrehozását kérjük. 

A részvevők számára biztosítjuk a napi háromszori étkezést és szállást egyágyas szobákban a neszmélyi 

Rétespajta és Apartmanházban. (2544 Neszmély, Fő út 53 -55.)  

Alkotásra a Rétespajta és Apartmanház udvarán, illetve tereiben, rendezvényi termében van lehetőség. 

A résztvevők útiköltségét kifizetjük. 

Az alkotáshoz alapanyagokat, eszközöket biztosítunk. A helyszínen öntőműhely van. 

A szobrászok munkáját Madarassy István Kossuth-díjas ötvös-, szobrászművész, a festőkét és a 

grafikusokét Molnár János festő-, grafikusművész, a keramikusokét Józsa Judit Cornelius-díjas 

kerámiaszobrász segíti. Az alkotótábor teljes időtartama alatt a megbízott művészeti vezető Molnár János 

festő- és grafikusművész. 

A napokat értékeléssel, igény szerinti személyes szakmai támogatással zárjuk. 

A személyes konzultációkra a művészekkel folyamatosan lehetőség van. 

Az alkotótábor résztvevőinek alkotásaiból kiállítást szervezünk 2021 őszén a Józsa Judit Galériában (V., 

Budapest, Városház u. 1.) 

Az alkotótáborban legfeljebb 20 fő vehet részt. 

Az alkotótábor megrendezése, továbbá a részvétel függ az érvényben lévő járványügyi 

szabályozástól. 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

Jelentkezni az alábbi Google-űrlapon lehet a felsorolt kötelező mellékletek e-mailben történő 

megküldésével egyidejűleg: 

https://forms.gle/XrTSoK9TN9mGTLbB9 

E-mailen, az alkototabor.kamme@gmail.com címre beküldendő mellékletek: 

1. Önéletrajz (amely a művészi hitvallást is tartalmazza) 

2. Minimum 10 db, a művész alkotásairól készült fotót tartalmazó portfólió 

Az alkotótábor tervezett helyszíne és időpontja: Neszmély, 2021. augusztus 21–28. 

Jelentkezési határidő: 2021. július 10. éjfél 

https://forms.gle/XrTSoK9TN9mGTLbB9
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3. Helyi közösség (egyház, cserkészcsapat, művészeti, kulturális vagy hagyományőrző egyesület) 

ajánlólevele 

4. Rövid munkaterv (nem kötelező) 

 

A nevezés csak a határidőben megérkezett jelentkezési lap és mellékletek esetén érvényes. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A jelentkezési lap letölthető a KÁMME honlapjáról (kamme.keesz.hu). 

 

A jelentkező a jelentkezési lap és kötelező mellékletei beküldésével hozzájárul személyes adatai 

rögzítéséhez és a felhívásban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének az alkotótáborral és 

a projekttel kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 
 

A jelentkezők a jelentkezési lap beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező az alkotótáborban 

készített műveik közül egyet kiválasszon, amelyet térítésmentesen ajándékoznak a KÁMME Alapítvány 

részére. Továbbá a jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendező a részére ajándékozott művüket, 

valamint az alkotótáborban készített műveiket térítésmentesen, szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése 

nélkül, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül, nevük feltüntetésével: 

• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassa és a kiállítás(ok) részeként bemutassa; 

• az alkotótáborral, a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekttel és a 

kiállítással kapcsolatos online és nyomtatott publikációkban felhasználja; 

• az alkotótábor és a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt online és 

nyomtatott archívumában megőrizze; 

• nyilvánossá tegye a KÁMME honlapján és Facebook-oldalán; 

• az alkotótábor és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt 

katalógusába, kiadványába beválogassa és ott publikálja; 

• az alkotótábor és/vagy a „Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása” projekt 

elszámolásában, szakmai beszámolójában megjelentesse. 
 

A jelentkezés elbírálása egyfordulós. A Kuratórium pontozással (1–10) dönt az alkotótáborban résztvevő 

művészekről. A Kuratórium döntése ellen nem lehet fellebbezni. Az alkotótáborban készített művek nem 

automatikusan kerülnek kiállításra!  
 

A Kuratórium tagjai: 
Dr. Bába Szilvia, a Duna Palota ügyvezetője 

Gedai Csaba fotóművész 

Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész 

Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökhelyettese 

Madarassy István Kossuth-díjas ötvös- és szobrászművész 

Molnár János festő- és grafikusművész 

Dr. Zachar Péter Krisztián, a KÁMME Alapítvány elnöke 
 

A jelentkezők a jelentkezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket. 

További információ: alkototabor.kamme@gmail.com vagy +36 1 328 0165, +36 20 999 3851 
 

Naptár: 
A jelentkezési lap és mellékletei beérkezése: 2021. július 10. éjfélig  

Zsűrizés: 2021. július 20-ig 

Értesítés az eredményről a KÁMME honlapján, facebook-oldalán és email-ben: 2021. augusztus 5-ig. 

Alkotótábor: 2021. augusztus 21-28. 

Kiállítás: 2021 ősz, Józsa Judit Galéria (1053 Budapest, Városház u. 1.) 

A program megvalósulását a Magyar Kormány támogatja 
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