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Tisztelt Képviselő-testület!
Keserü Ilona (1933-) pécsi születésű Kossuth-díjas festőművész, a Nemzet Művésze.
Munkássága itthon és külföldön is ismert és elismert. Tanulmányait a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán (1952-1958 – festő szak), valamint több külföldi oktatási
intézményben folytatta. 1963 óta rendszeresen állít ki itthon és külföldön egyéni és
csoportos kiállítások keretében. Számos hazai és külföldi alkotótelepen,
művésztelepen végzett alkotómunkát és fejlesztette tudását. Pedagógiai munkássága is
jelentős és példaértékű. 1991-ben a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola alapítója volt;
1995-től a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán a festészeti DLA program
vezetője lett. A Magyar Nemzeti Galéria és számos magyarországi, valamint külföldi
gyűjtemény őriz alkotásaiból. Legutóbb „Rekonstrukció” című műve bekerült a párizsi
Pompidou központ Modern Művészetek Múzeumának gyűjteményébe.
Dombóvár is büszkélkedhet Keserü Ilona művel. A Dombóvári Belvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola (Hunyadi tér 23.) aulájában található Színforgó című
alkotását /olaj-vászon, festett relief-kompozíció, forgatható színes oszlopokkal,
300x600x40 cm/ 1984-ben készítette (1. számú melléklet).
A kihelyezése óta eltelt több évtized alatt az alkotás állapota jócskán leromlott (2.
számú melléklet), restaurálásra szorul. A helyreállítást két neves restaurátor vállalta
(Keserü Ilona egyetértésével): Gőgös Ágota DLA és Kovács Krisztián. Mindketten a
Szépművészeti Múzeum, illetve a Magyar Nemzeti Galéria restaurátorai.
A munkálatok két ütemben valósulhatnak meg:
1. Az első szakasz az alkotás szétszerelése, a 6 darab mozgó oszlop restaurátor
műterembe szállítása és helyreállítása (2022. január 3. – 2022. június 15.);
2. A következő állomás az alkotás hátterének helyreállítása a helyszínen (2022. június
30. – 2022. július 20.), majd az oszlopok visszahelyezése.
A felújítás várható költsége 5.250.000,- Ft, melynek felét az alkotó maga állná. A
teljes restaurálási költség másik felének (2.625.000,-Ft) előteremtésére Dombóvár
Város Önkormányzata több forrást is megpróbált igénybe venni, de a kérelmek nem
részesültek pozitív elbírálásban.
Páratlan alkotásról van szó, amely az alkotó számára is fontos, ezért is vállalja a
restaurálás költségeinek felét. A műalkotás az önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanban található, a művésznő nagylelkűsége mellett már csak ezért is indokolt,
hogy a restaurálás költségeinek fennmaradó összegét (2.652.000,- Ft-ot) a dombóvári
önkormányzat biztosítsa.

Határozati javaslat
Keserü Ilona festőművész Színforgó című alkotása restaurálásának
támogatásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Dombóvár Város Önkormányzata 2.652.000,- Ft támogatással járuljon hozzá Keserü
Ilona festőművész - a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hunyadi tér 23.) aulájában található - Színforgó című alkotásának restaurálásához az
önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő:
1.: 2022. február 15. – a támogatás összegének elkülönítésére az önkormányzat 2022.
évi költségvetésében
2.: 2022. június 30. – a támogatás biztosítására a restaurálási munkálatokhoz
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
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