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BEVÁSÁROLNAK Milliárdos program indul a felsõoktatásban kortárs képzõmûvészeti
mûvek vásárlására, a magántõke bevonásával, azaz a szférában megvalósuló
beruházásokkal párhuzamosan - jelentette be Magyar Bálint oktatási miniszter.
BEVÁSÁROLNAK Milliárdos program indul a felsõoktatásban kortárs képzõmûvészeti mûvek
vásárlására, a magántõke bevonásával, azaz a szférában megvalósuló beruházásokkal
párhuzamosan - jelentette be Magyar Bálint oktatási miniszter. Az oktatási tárca
kezdeményezésére az intézmények és a beruházók a megkötött szerzõdésekben vállalták,
hogy a magántõke segítségével elindított fejlesztések egy százalékát - közel 1,75 milliárd
forintot - új kortárs mûvészeti alkotások vásárlására különítik el és beépítik az új vagy felújított
épületekbe - mondta az oktatási miniszter. Az eddig megkötött beruházási szerzõdések
alapján 400 millió forint jút az így létesülõ felsõoktatási épületek kortárs mûvészeti alkotásokkal
történõ díszítésére. A miniszter kitért arra, hogy 2004-2008 között összesen 175 milliárd, éves
átlagban 44 milliárd forint beruházási összeggel valósulnak meg a magántõke bevonásával
felsõoktatási fejlesztések. Idén négy-öt pályázati kiírás megjelenése várható - mondta
Cseresznyés László, a tárca beruházási fõosztályvezetõje. A tervek szerint pályázatot hirdetnek
a Nyugat-magyarországi Egyetem diákotthonának, a Semmelweis Egyetem fogorvosi kar
központjának, a Károly Róbert Fõiskola kollégiumának, a Budapesti Mûszaki Fõiskola
kollégiumának és oktatási épületének, valamint a Dunaújvárosi Fõiskola oktatási épületének
kortárs alkotással való díszítésére. Hatvan-nyolcvan pályázatra számítanak - fûzte hozzá. A
pályázatok koordinálását, az alkotások megrendelését szakmai zsûri végzi, amelynek titkársága
a Ludwig Múzeumon belül mûködik. "A zsûri azt preferálja, hogy új mûveket hozzanak létre a
mûvészek2 - mondta Néray Katalin a múzeum igazgatója. Zárt, meghívásos és általános, nyílt
pályázatok egyaránt lesznek majd, az elsõ felhívást augusztusban teszik közzé többi között a
kulturális tárca honlapján, s egy országos napilapban. Az elkészült terveket várhatóan Gyõrben
kiállítják, s katalógus is készül róluk. A mûvészekkel a beruházó köt szerzõdést, az alkotásokat
a húszéves bérleti idõ lejárta után meg lehet majd vásárolni.
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