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Július 27. hétfő
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Fény-Kép ism.
10:00 Aranyfűrész magyar dok.film 59' ism. 

rend.: Tóth Péter Pál 
11:00 Érdi Panoráma ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29–30. rész ism.
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Esti mese
19:45 És a hajó megy…  

olasz játékfilm 132' ism.  
rend.: Federico Fellini  
fsz.: Freddie Jones, Barbara Jefford 

22:00 Burleszk parádé 
22:15 Érdi Panoráma ism.
22:45 Tea két személyre (Zatykó Péter) ism. 

Július 28. kedd
09:00 Mojito ism.
09:30 Érdi Panoráma ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Kézilabdamérkőzés 
17:00 Érdi Panoráma ism.
17:30 Ütköző ism.
18:00 Életem Afrika 7–8. rész magyar úti-

film ism. rend.: Cséke Zsolt
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:45 Mojito ism.
20:15 A fekete város I. rész  

magyar játékfilm 100' ism.  
rend.: Zsurzs Éva  
fsz.: Bessenyei Ferenc, Venczel Vera 

22:00 Érdi Panoráma ism.

Július 29. szerda
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Tea két személyre  

(Szentpéteri Csilla) ism.
10:00 Mikrofonláz ism.

 10:30 Ifipark ism.
 11:00 Aranyfűrész magyar dok.film 59' ism. 

rend.: Tóth Péter Pál 
 17:00 Mojito ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29–30. rész ism.
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:30 Földközelben ism.
20:00 Premier (Opening Night)  

amerikai játékfilm 140'  
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes

22:15 Burleszk parádé ism. 

Július 30. csütörtök
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Vitalitás ism.
10:00 A fekete város I. rész  

magyar játékfilm 100' ism.  
rend.: Zsurzs Éva  
fsz.: Bessenyei Ferenc, Venczel Vera 

17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé 
19:45 Életem Afrika 7–8. rész magyar úti-

film ism. rend.: Cséke Zsolt
20:45 A fekete város II. rész  

magyar játékfilm 100' ism.  
rend.: Zsurzs Éva  
fsz.: Bessenyei Ferenc, Venczel Vera 

22:30 Tea két személyre  
(Szentpéteri Csilla) ism.

Július 31. péntek
09:00 Vitalitás ism.
09:30 Mojito ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29–30. rész ism.
17:00 Tea két személyre  

(Szentpéteri Csilla) ism.
17:30 Burleszk parádé ism.
18:00 Életem Afrika 9–10. rész  

magyar útifilm  
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:45 Érdi panoráma
20:15 A kalef –  

A Moszkva téri galeri története 
magyar dok.film 92' ism.  
rend.: Kisfaludy András

21:45 Érdi panoráma ism.

Augusztus 1. szombat
 14:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 29–30. rész ism.
15:30 Burleszk parádé ism. 
16:00 Premier (Opening Night)  

amerikai játékfilm 140' ism.  
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes

18:30 Így készült a Szentivánéji álom  
a Budapesti Operettszínházban 

19:00 Érdi Panoráma 
19:30 Burleszk parádé 
20:15 Woyzeck német film  

George Büchner drámája alapján ism.  
rend.: Werner Herzog  
fsz: Klaus Kinski, Eva Mattes 85'

21:45 Érdi Panoráma ism.

Augusztus 2. vasárnap

10:30 Így készült a Szentivánéji álom a 
Budapesti Operettszínházban ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Érdi Panoráma ism.

17:30 A fekete város II. rész magyar játék-
film 100' ism. rend.: Zsurzs Éva fsz.: 
Bessenyei Ferenc, Venczel Vera 

 19:15 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
31–32. rész 

 20:15 Zenekari próba  
olasz-német film 70' ism.  
rend.: Federico Fellini,  
zene: Nino Rota 

21:30 Koreszmék és táborok  
magyar dok.film 57' ism.  
rend.: Muhi Klára

22:30 Érdi Panoráma ism.

2009. július 27-től augusztus 2-ig

Az Nyári  
műsorrend

Az alapító okirat többek között 
kimondja: az Érdi Mûvésztelep 
célja, hogy évrõl évre tíz (öt 
meghívott és öt helyi) mûvész 
részére megfelelõ feltételeket 
teremtsen az elmélyült alko-
tásra, ezzel segítve a város 
mûvészeti életének élénkí-
tését. Az alkotók szállásáról, 
étkeztetésérõl, mûteremmel 
való ellátásáról az érdi önkor-
mányzat gondoskodik, cseré-
be a mûvésztelepen született 
mûvek egy õszi kiállításon a 
nagyközönség elé kerülnek, 
valamint a mûvészek egy-egy 
munkájukat felajánlják a város-
nak. Kéri Mihály festõmûvész, 
a mûvésztelep vezetõje a saj-
tótájékoztatón kifejtette: a 
hasonló mûvésztelepek nyom-
dokain elindulva és a kortárs 

mûvészek népszerûsítésének 
köszönhetõen rendkívül magas 
színvonalú tárlatokra számít-
hatnak az érdiek. Ráadásul 
a város tulajdonába kerülõ 
mûalkotásokból egy jelentõs, 
korszerû és igen értékes 
gyûjtemény jöhet létre, ami 
egyedülálló lesz az egész régió-
ban, ide értve Budapestet is. 
Hozzátette: jövõre a Magyar 
Földrajzi Múzeum közelében 
felépül és év végéig átadják 
az érdi galériát is, ahol – az 
ilyen alkotásokból – egy állandó 
kiállítás várja majd a látoga-
tókat. Egyébként a régi ófalu-
si iskolában mûködõ ideigle-
nes mûtermek látogathatók, és 
egyebek mellett az is cél, hogy a 
városban alkotó mûvészek meg-
ismerkedjenek egymással, és jó 

kapcsolatba kerüljenek az itt 
élõ lakossággal is. 

Kéri Mihály újságírói kér-
désre válaszolva elmondta: 
az Érdi Mûvésztelepen nin-
csenek kitûzött témák, sem 
adott technikák, stílusok vagy 
egyéb mûvészeti besorolások 
alapján történõ „válogatások”. 
Néhány más mûvésztelepen 
voltak erre törekvések, de 
alapvetõen kudarcba fullad-
tak. Az egyedüli, amit megkö-
vetelnek a mûvészektõl, az a 
minõség, amit természetesen 
mindenkinek a saját metodiká-
jában kell produkálnia. Ez tehát 
alapvetõen egy valódi mûhely, 
ahol munka, készülõdés folyik, 
ezért nem biztos, hogy végle-
ges is mindaz, ami ezekben a 
napokban vászonra kerül, hisz 
elképzelhetõ, hogy késõbb, ott-
hon fejezõdik majd be a mû. 
Emiatt nincs záró kiállítása a 
mûvésztelepnek, hanem az itt 
készülõ mûalkotások majd csak 
õsszel kerülnek közszemlére. 

T. Mészáros András pol-
gármester azokról a szándé-
kokról beszélt, amelyek végül 
a mûvésztelep létrejöttéhez 
vezettek. Mint mondta, már 
évekkel ezelõtt irigyelte azokat 
a településeket, amelyeken sike-
res mûvésztelepek mûködtek, 
és már a 90-es években – ami-
kor alpolgármesterként vett 
részt a város vezetésében – Kéri 
Mihállyal együttmûködve, pró-
bálkoztak hasonló létrehozásá-
val, de sajnos csak a tárlatokig 
jutottak, a mûvészeti tábor nem 
született meg. Késõbb, 2006-
ban, amikor polgármesterré 
választották, ismét felmerült a 
helyi mûvésztelep megalapítá-
sa, de így is csaknem három 
évbe került, míg végül tetõ alá 
hozták ezt, a város szempont-
jából is igen jelentõs mûvészeti 
létesítményt. 

– Megfigyelhetõ ugyanis 
– tette hozzá a polgármester –, 
hogy a mûvészet egyfajta kitö-
rési lehetõséget jelent a tele-
pülések számára, hiszen foko-

zott figyelem veszi körül azo-
kat a helységeket, amelyekben 
mûvésztelepet mûködtetnek. Itt 
van tehát az alkalom, hogy Érd 
is beírja nevét ezen városok, 
falvak sorába!

Az Érdi Mûvésztelep alapí-
tó okiratát T. Mészáros András 
polgármester mellett a meg-
hívott mûvészek: Csetneki 
József (Sárospatak), Györffy 
Sándor (Budapest), Puha Ferenc 
(Szigetszentmiklós), Sz. Varga 
Ágnes (Pomáz), Wrobel Péter 
(Budapest), valamint a helyi 
mûvészek: Büki Attila, Eõry 
Emil, Karsch Manfred, Kéri 
Mihály, K. Izcrám mint alapítók 
neve fémjelzi. Õk valamennyi-
en az elsõ Érdi Mûvésztelep 
résztvevõi is egyben. 

Végül a sajtótájékoztatón az 
is kiderült, hogy bár sokaknak 
úgy tûnhet, elõzmények nélkül, 
„mesterségesen” hozták létre az 
érdi képzõmûvészeti mûhelyt, 
mégsem elõzmények nélküli ez 
a kezdeményezés. Kéri Mihály 
emlékeztetett rá: a szálak még a 
II. világháborút megelõzõ évek-
re nyúlnak vissza, amikor 1940 
tájékán a KALOT mozgalom 
éppen itt, Ófaluban mûködött, 
és Illésy Péter vezetésével 
kézmûves mûhelyt hozott létre. 
A korabeli sajtó és rádió is folya-
matosan kilátogatott Érdere, és 
rendszeresen tudósított a poli-
tikai mozgalom keretében foly-
tatott mûvészeti életrõl. Egyik 
központja volt tehát ennek a 
mozgalomnak az érdi telephely, 
amelynek része volt a szelle-
mi mûhely, és sok évtizeddel 
késõbb ugyanitt, Ófaluban vesz-
szük fel azt a szálat, amit Rajk 
László 1947-ben elszakított 
– fogalmazott Kéri Mihály. 

Az Érdi Mûvésztelep alkotói 
tehát augusztus elsejéig népe-
sítik be az egykori iskola, ma 
már az Egyesített Pedagógiai 
Szakszolgálat székhelyét. 
Valamennyiüknek sikeres, ter-
mékeny alkotói munkát kívá-
nunk!

 Bálint Edit

Az Ófaluban készülõ alkotásokból õsszel nyílik majd kiállítás 

Megalakult 
az Érdi Mûvésztelep

Az alapító okirat aláírása: T. Mészáros András polgármester és Kéri Mihály
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A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban év elején vagy inkább 
tavasszal hirdették meg elõször a „Színes könyvek” hete-
it. Valójában minden könyv borítójára és tartalmára illik 
a színes jelzõ, de a könyvtár az idei akciójával nemcsak 
erre céloz, hanem „valódi színekre”: zöldre, aranysárgára, 
rõtbarnára és talán hófehérre. Azokra a színekre, amelyek 
kifejezetten jellemeznek egy-egy évszakot. 

Az akciót a zölddel indították, ami a tavaszhoz kapcsolha-
tó. A könyvtár munkatársai márciusban olyan költeménye-
ket, könyveket és zeneszámokat gyûjtöttek össze, amelyek-
ben kiemelt szerepe volt a zöldnek, és ezeket a könyveket, 
kiadványokat egy erre a célra kialakított polcon állították ki. 
A látogatóknak azonnal szembetûnik, ha belépnek a könyv-
tárba, mert ezek a színes könyvek szinte kínálják magukat. 

Most a nyárhoz kapcsolódó aranyszín az aktuális. Ennek 
megfelelõen gyûjtötték össze mindazon érdekes olvas-
mányokat, amelyek az aranyló nyárhoz kapcsolódnak, és 
éppúgy kikölcsönözhetõek, mint bármelyik másik kiszemelt 
kötet. 

A következõ színes hetek már az õszt idézik majd, de 
egyelõre maradjunk még a meleg, aranykalászt hozó nyár-
nál… Közben azt se feledjék a könyvtár olvasói, hogy még 
mindig érvényes a város 30. évfordulója alkalmából meg-
hirdetett akció, miszerint, aki idén lett vagy lesz 30 éves, 
ingyen beiratkozhat a könyvtárba. 

 BE

Színes hetek, évszakok a könyvtárban
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A hét elején – mint kiderült: nem elõzmények nél-
kül – megnyitotta kapuit városunkban az elsõ Érdi 
Mûvésztelep. Július 20-án sajtótájékoztató keretében 
T. Mészáros András polgármester, valamint nyolc (négy 
helyi és négy meghívott) képzõmûvész látta el kézjegyé-
vel a mûvésztelep alapító okiratát a Termál Hotelben. 
Eszerint öt meghívott és öt helyi alkotó csaknem két 
héten át az egykori II. Lajos iskola épületében kialakí-
tott, ideiglenes mûtermekben hozza létre munkáit.


