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Budapest Józsefvá rosi onko rmźny zat
Képviselő-testĺi let e számär a

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

1. Fiedleľ Péter azzal a kéréssel kereste meg az onkoľmanyzatot, hogy Fiedler Feľenc fes-
tomuvész emlékéľe a Budapest VIII. keľiilet Krudy u. 2. sz. alatti hźz falan emléhéLb|át
szeretne elhelyezni a Fiedler Miĺvészeti Alapítvĺĺny és a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület
nevében. (1. melléklet)

Fiedler Feľenc (Fľancois Fiedler) (Kassa, I92I. - Pźĺrizs, 200I.) ma-
gyar szálrmazásí francia |fuai absńraktfestőművész, a második világháboru utĺĺni párizsi is-
kola tagja. Szaľvasligeten és Nyíľegyhĺázán nőtt fe|. Tíz évesen rcĺeszźnsz mesterek mtĺveit
másolta. 1939-ben egy munkáját beválogatták a Clevelandben renďezet1ifiúsági plakátkiállĹ
tásľa. A Képzőmuvészeti Főiskolan Szőnyi Istvan tanítvźnya volt. Ebben azidíSben Matisse
és Czóbel század eleji stílusát követte. Főiskolásként számos csopoľtos kiállításon vettrészt
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Előteľj esztő : Sántha Péterné alpol glíľmesteľ

A képviselő-testiileti ĺilés időpontj a:20|6. mlírcius 3. ..sz. napiľend

T árgy : Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe

A napiľendet nyílt iilésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz minosítetí szavazattöbbség
szükséges.
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on. MÉszÁR ERIKA /ALJEGYZO /
Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi /*
Embeľi Erőforrás Bizottság véleményezi / X
Határ o zati jav aslat a bizottsáĘ számáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az elĺĺterjesz-
tés megtárgya|ásźú.

Az Emberi Erőforľlás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megtar-
sva|ásźú.
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embereket és tájakat ábrázo|o munkáival (Hajnali kiľakodás, 1943; Dunai
tój, |943; Cigányok, 1946; Akt, 1946). 1945 tavasztńőI tiJbb hónapig Tísza|ađétnyban volt
miĺvészvenđég, |946-ban pedig a miskolci művésztelepen dolgozott. I947-ben Hantai Si-
monnal, Sjĺiholm Áalĺmmal és Rózsa Gyöľggyel egyutt sikeresen mutatkozott be a Fórum
Klubban. 1948-ban a Szinyei Tarsaság tavaszi szaloĺjźn elnyeľte a Lengyel Lajos-díjat.
1948-ban ösztĺindíjjal Páńzsba keľül, ahol találkozik és összebarátkozik Miróval, Chagall-
lal, Giacomettivel és Braque-kal, akik az tĄ mllvészeti ěttaĺriat legifiabb tehetségét |átjźk
benne. A Maeght Galériában rendszeresen kiállító művészcsopoľt tagja' Prĺrizstól köľĹilbelül
100 km-re, vidéki házźtban elvonultan él, télen-nyáton a szabadban fest. Zźlrkőzotĺsága, e|-
fojtott érzę|mei festményeiben tömek felszínľe és oldódnak fe|. Az ötvenes évek végétől a
hatvanas évek közepéigtasisztaképeket festett, belefoglalva azokba a szétfľöccsenő, lefolyó
festék véletlenszerĹĺségét. Ezeket csak Festmény cimmel jelĺilte, míg következő korszakának
alkotásait, amelyeken más-más színiĺ és textuľájú hátterek elé egyenes és hajlított, átívelő és
megszakított vonalakat helyezett el, mĺĺĺ sokatmondő' e|igazítő elnevezéssel illette (Vég nél-
küli ritmus, |967; A várakozós jele, Szakítás, 1970; Egłensúly, |979). A hátteret sűľíĺn be-
szĺivő, ritmikusan kanyaľgó vonalak jellemzik a 90-es évek második felében született, zene
által inspiľált képeit (Andante, 1996; Forte, 1996; Divertimento-sorozat, |996).

Az l940-es években a Kľúdy u.2. sz. alatt lakott.

2. A Jőzsefuarosi Görög Önkoľmanyzat azza| a kéréssel kereste meg a Városépítészeti Ügy-
osztá|yt, hogy a Kálvĺĺľia téreĺ źiIő díszkútľa kerĹiljĺin ki az alkotó, Makľisz Agamemnon
neve és az a|kotts címe: ,,Fiirdőző nők''. (2. melléklet) Ezért egy kétnye|v(i réztáb|átkívźn-
nak készíttetni saját költségen.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Józsefuaľosi onkoľmźnyzattulajdonában lévő közeriiletek használatrĺľól és hasznźiatźnak
rendjéről szőIő I8l2013. (Iv.24.) önkoľmźnyzati rendelet szabźůyozzaamuvészeti alkotá-
sok, vallási, kulturális, tĺirténelmi szimbólumok, emléktáblfü elhelyezését. E ľendelet 5.$ (2)
bekezdés 23. pontja szeľint kdzteľület-haszná|atihozzájźlru|ást kell beszerezni, ,,művészeti
alkotásnak minősĹilő tétrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősĹilő vallási, kultu.
rális, történelmi szimbólum(ok), emléktábla(lĺk) elhelyezéséhez.', Ugyanezen rendelet 12.$
(2)bekezđése alapjĺín képviselő-testületi döntés szĹikséges ezen a|kotások elhelyezéséhez.

III. A dtintés célja' pénzüryi hatása

A Képviselő-testiilet a művészeti alkotásnak minősüló tfugyak, valamint a művészeti alko-
tásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáb|ák elhelyezésé-
hezhozzźljźru|ásátađja.

1. A Fiedleľ Ferenc emléktábla e|készíttetéséhez akére|mező nem kér tlámogatást, igy az
fedezetetnem igényel.

2. AKá|varia téri díszkútra tĺirténő emléktábla elhelyezéséhez a Göľög onkoľmanyzat nem
kéľ anyagi támogatást, így ufeđezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľny ezet

Magyarországhe|yi önkoľmányzatairő|sző|ő2011' évi CDO(XIX. tĺirvény (Mötv.) 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testiilet hatásktĺréből nem ruházhatő át aköztéri szoboľ, mtĺalkotás
źilitźsa.

A Képviselő-tęstiilet dĺintése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint a Jőzsefvźy
ľosi Önkormányzat tulajdonában lévő közteľiiletek haszná|atźrő| és használatanak rendjéľőt
sző|ő I8l2013. (Iv.24.) önkoľmźnyzati ľendelet 5.$ (2) bekezdés 23.pontjźn. a 11.$ (3)
bekezdésén, valamint a 12.$ (Z)bekezđésén alapul.



Kéľem az a|ábbi határ ozati j avas |at elfo gadás át.

Határozati javas|at

A Képviselő.testĺilet úgy dtint' hogy

|. hozzźĄarllásátadjaFiedleľ Ferenc festőművészem|éI<tźtb|ájának a Krudy v2. sz. a|atti
épĺilet falán tonén ő e|he|yezéséhez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. mĺĺrcius 3.

2. hozzájáru|ását adja aKá|vź.ľra téren á11ó Makĺisz Agamemnon áůta| készített díszkúton
aszobrász nevét és az alkotás címét megĺirökítő emlékuíbla elhelyezéséhez.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|6. maľcius 3.

A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti erység: Váľos építészeti Üryo sztáůy,

Budapest,20|6. februĺĺľ 16. 
n f}r t \

ś*},{Ł. Ysl l

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edĺna

jegző
nevében és megbizálsából

l l|/ľ. / 9I W.t /í/í v/L.u ą/ 1^^"-a
"đt.Mészár Erika /a|jegyzó /
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t*&\1{.jeDr' Kocsis Máté Polgármester Ur részére

Budapest Főváros VllI. kerü|et
Józsefuárosi onkormányzata

1082 Budapest, Baross u. 6367

Tiszte|t Polgármester Url
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Tárgy: 2016. február 15-i Fiedler Ferenc em|éktáb|a avatáshoz engedé|y kérése

Peza| akérésse|fordu|unk a tiszte|t Po|gármester Úrhoz, hogy engedé|yezze számunkra a Krúdy Gyu|a
u.2. szám a|atti társasház kapu jobb o|da|i hom|okzatára Fied|er Ferenc festőművész szu|etésének 95.
évfordu|ija alkalmábó| egy 27x37cm-es em|éktáb|a és koszorú kihe|Yezését. 

,

Művész rovid bemutatása: 95 éve szü|etett Fľancois Fiedler (Fiedler Ferenc) festómíivész, aki 70
éve a Palotanegyedbó| indult Párizsba, hogy meghódítsa a vi|ágot. Kassán szü|etett 1921. febľuár
21.én, A család a trianoni békeszerzodésre tekintette| Nyíregyházára kö|tözött. Öt évesen már
o|ajfestékkel vászonra festett, 10 évesen o|yan nagymesterek va|lásos táľgyú képeit másolta, mint
Leonardo da Vinci, Miche|ange|o vagy Caravaggio. 1931-ben az akkor a|akuĺó Benczúr Körben fe|nőtt
festőművészek kozött á||ították ki az a|kotásait. Ugyanebben az évben megbízást kapott a kassai
temp|om oltárának díszítésére Tizenévesen a Szépművészeti Múzeum vásárolta képeit. 12 évesen l|.
Rákóczi Ferenc magyar és erdé|yifejede|emrő| készített portréva| hívta fe| magára a figye|met, ame|yet
kozhivatalban helyeztek el.
1941-ben Szőnyi |stván osztályában kezdte e| a tanu|mányait a budapesti Képzőművészeti Főisko|án,
aki később tanársegédjévé választotta.
A negyvenes években a Pa|otanegyedben a Krúdy Gyula utca 2. szám a|att alkotott és segített
tanárának Szónyĺ |stvánnak hamis papírok készítésében az u|dÖztttek részére.
1950-ben Párĺzsban Miró fedezte fe|, barátjává fogadta és a,,fények festőjének', neveáe el. A kor
|egprogresszívebb párizsi ga|ériája a Galerie Maeght 1951-ben,,Kandinszky et Giacometti'' ko||ektív
kiá||ításon mutatta be az utánpót|ás új tagját az ifiú Fied|ert. Ettő| kezdve a XX. század modern
miivészetének o|yan nagy mestereive| á||ít ki rendszeresen a maĺ napig, mint Braque, Chaga|l' Ca|der.
Giacometti, Kandinszky, Leger, Miró, Matisse, Picasso, Riope|le'
Mrjvei a vi|ág számos pontján megta|á|hatóak, ttbbek kozött New Yorkban a Guggenheim Múzeumban
és a Po||ock Házban, Párizsban a Pompidou KÖzpontban, a Párizsi Modern Művészetek Múzeumában'
Svájcban' Ausärá|iában és Budapesten a Magyar Nemzeti Ga|ériában.
Fied|er Ferenc Hantai Simon és Reigl Judit mel|ett a nemzetkozileg lege|ismertebb magyar származású
Franciaországban a|kotó művészek kozé tartozĺk, akik kiemelkedo é|etművükkeljáru|tak hozzá a20.
századi egyetemes és magyar festészethez.

Kérjuk tiszte|t Polgármester Úr támogatását, a fenti em|éktáb|a kihe|yezésének engedé|yezését 2016'
február 15én.

Budapest, 2016. január

Civiiłh é ta.Iotanegyedért
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Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesület

F_
Fied|er Péter

Fiedler Művészeti A|apítvány

MeIIékIet:

MásoIat:

emléktáb|a tervezet

Foépítészi Iroda
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Az em|éktáb|a tervezett he|ye.
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réztźhlěraszánt keretösszeg 40 e fońnt.

Fentiekre tekintettel kérem a hatźroratijavaslat elfogadását'

Felelős: Bozonasz lľini e|nök
Hatáľidő: 2015. augusztus 31.

Budapest, 2015. ápľilis 9.

A Józsefváľosi Gtiľiig Önkoľmányz^t ú|w dtint, hory a VIIL keľĺĺlet Kálvária térĺ

dĺszkrit Makľisz a.gail.-oon ,,Fü;đőzo íoľ' szoborcsopoľtjához, !ét1ľel-vi rŕłztź.ů,!;áú

készíttet 40 e Ft össieghatáľig. Í<iĺzetése számla ellenében utólagos elszámoláss'al a 2015

Görog tnkoĺnányzaŁ
ľ t ó(egapog Bouôĺrnéot4g

ELOTERJESZTES
Kátváľĺa téľi Makrisz Agamemnon szoboľcsopoľthoz kétnyelviĺ tábla e|helyezése

Előteľjesztő: Bozonasz Irini (írásbeli elöterjesztés)

Józsefvrírosĺ aořJffi-..*'ĺoyzat Képviseld-testiiletének 201 5 . áprili s 27 . ĺapjźn
4. nyilvanos ľendes iilés 9.) napirendi pontja

Makĺisz Agamemnon Görögorszźębanszületett múvész Magyarországra jött, ahol hamarosan

a miívészeti élet ismert auřiavanält. N"* csak szobľászként, hanem mint kiállítás rendező is

elismerést szeÍzett,1955 a íuĺugy* Képzőmtivészek és Ipaľmtivészek Szövetsége vezetőségi.

1959 a 
'alaszrma.,y 

tagja volt. 1956.|951 Képzőmiĺvészeti kormanybiztos volt'

l964-bęn megfosztottik gtirög allampolgárságától, ezt, |975-ben visszakapta.

Józsefuaľosban a Kálváńa téren rí1l a ,,Három ť'eura. díszkriť' amely vörösľéz lemezből

készített a múvész, ehhez a kúthoz szeretnénk egy-kétnyelvĹĺ táblát elhelyezľri, emlékéľe. A
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Határozati javaslat

đvĺ költségvetés beh"urrázáši előiľányzatának teľhéľe ttiľténĺk Foľľása 2015 évĺ

feladatalapú áltamĺ támogatás.
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