
Az alkotótelep adatai 
Alapítás éve: 1991 
Cím: 7575 Barcs, Dózsa Gy. u. 78. 
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 18. 
Telefon: 06-82/310 828 
Fax: 06-82/310 828 
E-mail: smk1@ freemail.hu 
Adószám: 18766822-1-14 
Bankszámlaszám: 10403909-39017037-00000000 
Szakmai vezetés:  
Halmos Klára táborvezető 
Vörös András szitaműhely-vezető 
Szőcs Géza rézkarcműhely-vezető 
Orosz Lajos számítógépes grafikai műhely vezető 
 
Az alkotótelep működése 
Időpont: évente egyszer, 12-14 nap, általában július második fele 
Jelentkezés: meghívásos. Más résztvevők számára írásos jelentkezés, szakmai program 
csatolásával. 
Részvétel: részvételi díjas. Alkotás felajánlása a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért 
Alapítvány részére, illetve Barcs város gyűjteményébe. 
Részvevők: hivatásos művészek, művészeti egyetemek hallgatói és művészeti 
szakközépiskolások, rajztanárok. 
Hatókör: nemzetközi  
Műfaj: sokszorosító grafika (rézkarc, linó, szita), festészet, számítógépes grafika 
 
Az alkotótelep szolgáltatásai 
Műhely-, eszköz- és anyaghasználat ingyenes. Kurzusok, előadások program szerint. 
Szállást a Széchenyi Ferenc Gimnázium kollégiumában, négyágyas szobákban 
biztosítunk. Női és férfi zuhanyzók, WC. Napi háromszori étkezés a kollégium 
ebédlőjében biztosítva. A műhelyek és a műtermeknek kialakított tantermek a 
gimnázium épületében találhatók. 
 
Kapcsolódó programok 
A művésztelep megnyitása hagyományosan egy, a telep munkájában először résztvevő 
magyar vagy külföldi művész kiállításának megnyitásával kezdődik a barcsi Dráva 
Múzeumban. Az utolsó napon pedig zárókiállítást szervezünk a Dráva Múzeumban a 
művésztelep ideje alatt készült alkotásokból és ezt az anyagot lehetőség szerint 
vándoroltatjuk. Magyarországi vagy külföldi galériákban mutatjuk be. 
Előadások program szerint. 
Egynapos szakmai utat szervezünk minden évben Kaposvárra vagy Pécsre, melyre a 
részvétel külön jelentkezés alapján történik. 
 
Szakmai management 
Az alkotótelep gyűjteményes anyaga rendszeres kiállításra kerül. A műhelyekben folyó 
munkáról fotó-, videó- és számítógépes dokumentáció készül. Igyekszünk bevonni a 
sajtót, a médiát a művésztelepen folyó munka dokumentálásába és tájékoztatásba. 
A művésztelepről készítünk összefoglalót, amelyet többek között a pályázatok 
megírásánál használunk fel, szakmai lapokba próbálunk megjelentetni. Alkalmanként 
katalógus, meghívó, bulletin kerül kiadásra. 
Először 1994-ben adtunk ki egy ismertetőt a művésztelepről. 
1998-ban színes katalógust készítettünk. 
Legutóbbi bemutatkozásunk a Galéria IX-ben volt 2002 februárjában, a művésztelep 
grafikai anyagából. Az elmúlt évben pedig Kaposváron a Vaszary Képtárban a "Négy 
alkotóelem" címmel a négy somogyi nemzetközi művésztelepnek nyílt közös kiállítása, 
melyhez CD készült, valamint fotó-, videóanyag dokumentálja a megnyitót.


