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BETON ARCAI 5.0: BETON DESIGN KIÁLLÍTÁS NYÍLIK PÉCSEN 

 

Ötödik alkalommal nyitja meg kapuit a Beton Arcai Pécsett, a Nick Galériában. A 
szeptember 14-től látogatható kiállítás kortárs alkotásait idén is a Szigetmonostori Beton 
Szimpózium adja. 
 
Szeptember 14-től látogatható a pécsi Nick Galériában az ötödik alkalommal megrendezett 
Beton Arcai kiállítás. Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen ezúttal is a Szigetmonostori Beton 
Szimpózium friss alkotásait mutatják be, reprezentálva a hazai képzőművészet legújabb beton 
alkotásait. A rendezvényt a pécsi Design Hét hivatalos programjába emelte. 
 
„A mai, ötéves évforduló is jelzi, hogy a Királyegyházi Cementgyár nemcsak az építőanyagok, 
hanem az ebből készült megoldások mellett is elkötelezett. A beton nemcsak a világ 
leggyakrabban felhasznált építőanyaga, hanem új utakat, lehetőséget kínál a 
képzőművészeknek és designereknek is.” - mondta a megnyitón Zadravecz Zsófia, a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. Értékesítési és marketing igazgatója. 
 
Az egy hónapig látogatható kiállításon tizenegy művész, Bánki Ákos, Csurgai Ferenc, K. Nagy 
Tímea Beatrix, Kuti László, Nagy Zsófia Magdolna, Szalay Péter, Szilágyi Csilla, Tollas Erik, 
Varga Tibor, Várbíró Kinga Evelin, Veres Balázs alkotásai láthatók, kortárs szobrok, 
domborművek.  
 
A kéthetes alkotófórum idei mottója jegyében; „Emelj hidat!”, a művészek alkotásukkal 
definiálták a művésztelep társadalomban betöltött „híd” szerepét. Mindezt nagyméretű 
betonszobrászati alkotások létrehozásával valósították meg, amelyek a kiállítást követően 
Szigetmonostor közterein foglalják el majd végső helyüket. A szervezők célja, hogy a falu 
különböző pontjain olyan, folyamatosan bővülő köztéri kiállítás jöjjön létre, amely új színt hoz a 
település művészeti életébe. Ennek első állomásaként a művésztelepnek otthont adó 
faluházban létesül majd „szoborpark” az eddigi találkozók során született műalkotásokból. 
 
Az izgalmas sokszínű formák mellett érdekes, többségében rendhagyó technikával készült 
darabok elsőként, és várhatóan egyben utolsó alkalommal láthatók ebben az összeállításban a 
nagyközönség számára. A kiállítás október 14-ig,14 és 18 óra, míg a Design Hét alatt (október 
3-7.) 14-től 20 óráig látogatható. Szünnap: hétfő, vasárnap. 
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DONEC EUISMOD CONSECTETUR LIGULA, NON SODALES LIBERO BIBENDUM ULTRICES. MORBI 

CURSUS, LACUS EU VARIUS MOLESTIE, LIBERO TELLUS POSUERE EST, VITAE VESTIBULUM 

EST ELIT EGET IPSUM. 

 

  

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik 
meghatározó cementgyártójává vált egyedi megoldásaival. A ma már LafargeHolcim nevet viselő cégcsoport 
érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 150 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű 
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok 
kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére 
és a helyi közösségekkel való együttműködésre is. Példamutató szemléletéért 2013-ban CSR Hungary díjban 
részesült, 2014-ben pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki. 
Európa egyik legmodernebb cementgyáraként a Királyegyházi Cementgyár 2012-ben Építészeti Nívódíjat, 2017-
ben a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 
világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 
adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 
projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 
nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre és a 
bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen elköteleződve 
a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett piacokat 
kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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