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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1. Fiedler Péter azza| a kéréssel keľeste meg az onkoľmanyzatot, hogy Fiedler Ferenc fes-
tőművész emlékére a Budapest VIII. keľtilet Krudy u. 2. sz. a|atti haz falĺán emléktáblát
szeretne elhelyezni a Fiedler Művészeti Alapítvĺány és a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesület
nevében. (1. melléklet)

Fiedler Ferenc (Francois Fiedler) (Kassa, |92I. - Pánzs, 2001.) ma-
gyar származástl francia lirai absztraktfestőművész, amásodik világháboru utáni párizsi is-
kola tagja. Szarvasligeten és Nýregyhćztn nőtt fel. Tíz évesen reneszánsz mesterek műveit
másolta. 1939-ben egy munkájźĺtbevźůogattfü a Clevelandben rendezett ifiúsági plakátkiállĹ
tásra. A Képzőmíivészeti Főiskolán Szőný Istvĺán tanitvźnya volt. Ebben az idoben Matisse
és Czóbel szźnad eleji stílusát követte. Főiskolásként sziímos csopy{::.ki*áll!i|:g' vettrésú'
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Előterjesztő: Sĺíntha Péterné alpolgármester

A kęviselő-testĹileti ülés időpontja 2016. mĺĺľcius 3. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat emléktáblák elhelyezésére

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásĺíhoz minősített szavazattöbbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi X
Emberĺ Erőfoľľás Bizottság vé|erĺényezi X
Határozatiiavas|atabízottság'száLrÍIźLra:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesz-
tés megtáľgya|źstt.

Az Emberi Erőforrás Bizottságjavasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|íĺte4esztés megtaľ-
gya|ásät.

/

ry/



embereket és t{iakat tbrźu;olő munkáival (Hajnali kirakodás,1943; Dunai
tój, |943; Cigányok, 1946; Akt, |946). 1945 tavaszátőI több hónapig Tiszaladánybaĺr volt
miĺvészvendég' |946-ban pedig a miskolci múvésztelepen dolgozott. T947-beĺ Hantai Si-
monnal, Sjöholm Adĺámmal és Rózsa Gyorggyel egyutt sikeresen mutatkozott be a Fórum
Klubban. 1948-ban a Szinyei Tĺáľsaság tavaszi szalonján elnyerte a Lengyel Lajos-díjat.
1948-ban ösztöndíjjal Párizsba keľiil, ahol találkozik és összebarátkozik Miróval, Chagall-
lal, Giacomettivel és Braque-kal, akik az űj múvészeti áralriat legifiabb tehetségét lź.ľrják.
benne. A Maeght Galériában rendszeľesen kiállító művészcsoport tagja. Páńzstól köľiilbelül
100 krn-re, vidéki házában elvonultan él, télen-nyĺĺľon a szabadban fest. Zárkőzottsága, e|-
fojtott érzeLmei festményeiben törnek felszínre és oldódnak fel. Az ötvenes évek végétől a
hatvanas évek kozepéig tasiszta kęeket festett, belefoglalva azokba a szétfroccsenő, lefolyó
festék véletlenszeľĺiségét. Ezeket csak Festmény címmel jelölte, míg következő korszakának
alkotásait, amelyeken más-más színű és texfurájú hátterek elé egyenes és hajlított, átívelő és
megszakított vonalakat helyezett el, már sokatmondő, elígazitő elnevezéssel illette (Vég nét-
küIi ritmus, 1967; A várakozás jele, Szakítás, 1970; Egensúly, |979). A hátteret súnĺn be-
szövő, ritmikusan kanyaľgó vonalak jellemzik a 90-es évek második felében szĹiletett' zene
által inspirált képeit (Andante, 1996; Forte, |996; Divertimento-Sorozat,1996).

Az 1940-es években a Knidy u. 2. sz. alatt lakott.

2. A Jőzsefvárosi Görög onkormĺányzat azza| a kéréssel kereste meg a Városépítészeti Ügy-
osztáiyt, hogy a Kát|vźľ:'a téren álló díszkut alkotója, Makrisz Agameĺnnon neve és az alko-
tás címe: ,,Ftirdőző nők'' kerüljĺin megörökítésre a téren. Ezć.ĺ, egykó tźLb|átkívránnak készit-
tetni saját költségen a Köztérmegujítási Nívódíj emléktáblájĺának mintáj ára. (2. melléklet)

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Józsefuĺírosi onkorm źnyzat tulajdonában lévő közterĹiletek haszn á|atźrő| és használatiínak
rendjéről sző|ő |812013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet szabá|yozza amíivészeti alkotá-
sok, vallási, kultuľális, töľténelmi szimbólumok, eĺnléktáblák elhelyezését. E ľendelet 5.$ (2)
bekezdés 23. pontja szerint közterület-hasznáIatíhozzźĄźrulást kell beszerezĺi,,,mĺivészeti
alkotásnak minősiilő tźrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kultu-
rális, történelmi szimbólum(ok), emléktábla(rák) elhe1yezéséhez.,, Ugyanezen rendelet 12.$
(2)bekezđése alapjan képviselő-testtileti döntés szĹikséges ezen a|kotások elhelyezéséhez.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testiilet a művészeti alkotásnak minősülő tźlrgyak, valamint a művészeti alko-
tásnak nem minőstilő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezésé-
hez ho zzź$ źlru|ásźlt adj a.

1. A Fiedler Ferenc emléktábla elkészíttetéséhez akęre|mező nem kér támogatást, igy az
feđezetet nern i gényel.

2. AKáIváť'a téri díszkrit mellett történő emléktábla elhelyezéséhez aGorogonkormanyzat
nem kér aÍIyaEL tiímogatást,így u fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľny ezet

Magyaľországhe|ý önkormĺínyzatairól szőIő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény (MötV') 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testtilet hatásköréből nem ruhźzhatő áú akoztén szobor, míĺalkotas
éi|itása.

A Ké-pviselő-testtilet döntése azMotv,23. $ (5) bekezdés 13. pontjĺĺn, valamint aJózsefvä-
ľosi onkormźnyzat fulajdonában lévő közterĹiletek használatĺíľól és hasznáIatźnak rendjéről
sző|ő I8l2013. (IV.24.) önkormźnyzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23.pontjźn. a 11.$ (3)
bekezdésén, valamint a 12.$ (2)bekezdésén alapul.
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Ké ľem az a|á}.bi határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület rĺgy dtint, hogy

|. hozztĘtru|ását aďja Fiedleľ Ferenc festőművész emlé|<tźblájának a Krudy u.2. sz. alatti
épület falán töľténő elhelyezé séhez.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. maľcius 3.

2. hozzájźru|ásźi ađja aKźůvźľ:'a téren á11ó Makrisz Agamemnon által készített díszlait
alkotójĺínak nevét és az a|kotźts címét megörökítő emléktábla elhelyezéséhez.

Felelős: polgáľmester
Hatáńdő: 2016. marcius 3.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: Váľosépítészeti Ügyosztáiy,

Budapest,20|6. februĺár 16. 
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Sántha Péteľné \
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyzől

nevében és megbízásából
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dr. Mészráľ Erika
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Dr. Kocsis Máté Po|gármestér Úr részére

Budapest Fóváros Vll|. kerÜlet
Józsefvárosi önkormányzata

1082 Budapest, Baross u. 63€7
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Tisztelt Potgármester Úrt

Tárgy: 2016' február 15.i Fiedler Feĺenc em|éktáb|a avatáshoz engedély kérése

Azza| a kérésse|fordu|unk a tĺszte|t Po|gármester Úrhoz, hogy engedé|yezze számunkra a Krúdy Gyu|a
u' 2, szám a|atti társash ázkapujobb olda|ĺ hom|okzatára Fied|er Ferenc festóművész szü|etésének 95.
évfordu|ója a|ka|mábó| egy 27x37cm-es em|éktábla és koszorú kihe|Yezését. 

.

Művész rtvid bemutatása: 95 éve született Francois Fiedleľ (Fiedler Ferenc) festóművész, aki 70
éve a Palotanegyedbő| indult Párizsba, hogy meghódítsa a vi|ágot. Kassán szü|etett 1921. február
21-én. A család a trianoni békeszerződésre tekintette| Nyíregyházára kÖltozott. Öt évesen már
o|ajfestékke| vászonľa festett, 10 évesen olyan nagymesterek val|ásos táľgyú képeit máso|ta, mint
Leonardo da Vinci, Micheĺange|o vagy Caľavaggio. 1931-ben az akkor a|aku|ó Benczúr Ktrben felnőtt
festőművészek közÖtt á|lították ki az alkotásait. Ugyanebben az évben megbízást kapott a kassai
templom o|tárának díszítésére Tizenévesen a Szépművészeti Múzeum vásárolta képeĺt' 12 évesen ll.
Rákóczi Ferenc magyar és erdé|yifejede|emrő| készített portréva| hívta fel magára a figye|met, ame|yet
kÖzhivata|ban helyeztek e|.
1941-ben Szónyi |stván osztályában kezdte e| a tanu|mányait a budapesti Képzómtivészeti Főisko|án,
aki később tanársegédjévé választotta'
A negyvenes években a Pa|otanegyedben a Krúdy Gyula utca 2. szám a|att a|kotott és segített
tanárának Szőnyĺ lstvánnak hamis papírok készítésében az üldÖzöttek részére.
1950-ben Párizsban Miró fedezte fel, barátjává fogadta és a ,,fények festójéneK, neveáe e|. A koľ
|egprogresszívebb párĺzsi ga|ériája a Ga|erie Maeght 1951-ben ,,Kandinszky et Giacometti,' ko||ektív
kiá||ításon mutatta be az utánpót|ás új tagját az ifú Fied|ert. Ettől kezdve a XX' század modern
mĹivészetének olyan nagy mestereĺve| ál|ĺt ki rendszeresen a mai napig, mint Braque, Chagall, Ca|der,
Giacometti, Kandinszky, Leger, Miró, Matisse, Picasso, Riope||e.
Művei a vi|ág számos pontján megta|álhatóak, tÖbbek kÖzÖtt New Yoľkban a Guggenheim Múzeumban
és a Polĺock Házban, Páľizsban a Pompidou KÖzpontban, a Párizsi Modern Művészetek Múzeumában,
Svájcban, Ausztrá|iában és Budapesten a Magyar Nemzeti Ga|ériában.
Fied|er Ferenc Hantai Simon és Reig| Judit me||ett a nemzetkozileg |ege|ismertebb magyaľ származású
Franciaországban a|kotó művészek kozé tartozik, akik kieme|kedó életművÜkke| járultak hozzá a 20,
századi egyetemes és magyar festészethez.

Kérjuk tiszte|t Polgármester Úr támogatását, a fenti em|éktáb|a kihe|yezésének engedélyezését 2016.
február 15én.

Budapest, 2016. január
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Tisztelt Vĺíľosfej lesztési és Főépítészi Ü gyoszĺĺly !

A Józsefvárosi Görög Önkoľmányzat szeľetne a VIII keľiilet Kálváľia téľen talr{lható
,,Háromfigurás'' díszkút mellé egy kisebb fekvö 30x30x30 cm.ęs befoglaló méretű
emléktáblát, ,,emlékjelet'' elhelyezni. A szoboľ alkotója Makľis Agamemnon gĺiľög
szarmazástl szobrászművész. A díszkniton semmi nem utal aľľa, hogy ki a szoboľ alkotója. Ezt
a hiányosságot szeretné a Józsefoĺáľosi Göľög onkoľmĺányzat pótolni és ezze| göľiig
honfitrársunknak, a nagy szobľászművésznek megadni tiszteletünket.
A mellékelt rajz szeńnt atáb|a alsó talapzat ľésze világos szílrű mészkő lapokból késztilne, a
rézsiin elhelyezett tábla pedig feketę gľánit lapbil, berure a tervezett felíľat késziilnę. Az
emlékt.íblát a bejárattól, illetve a díszkúttól balľa az út mellett a fiivesített ľész szélén
szeľetnénk elhelyezni.

A tábla két lehetséges szövege:

Maĺłis Ágamemnon ,,Ftirdőző nők,' I992
Jó z s efv ár o s i G oľ ö g Ö nko rm dnyz at

Á, díszkút alkotój a Maĺĺľis A gamemnon s zobrós zművé sz 1 9 9 2
Állítatta a Józsefvĺźľosi Goľög Ônkoľmdnyzat 20]6.ban

Kéť iik a tisztelt ügyosztály engedélyét a táh|a elhelyezéséľól.

Tisztelettel és köszönettel:
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Budapest, 20L6-02-25
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Tábla helye
(szoboľ felé döntve
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