Kötegyáni Művésztelep
Kötegyán az a hely, ahol két nép kulturális hatása találkozik, trianoni határvágás miatt a
magyar és a román. Ezen belül ebben a környezetben szórványosan jelen van a szlovák
hatás Békéscsaba és Szarvas közelsége, a német hatás Mezőberény közelsége, valamint a
Körös-Art Művészeti Társaság tükör projektje folytán a német hatás a romániai
Mezőpetriben (németajkú település).
1997-től az Önkormányzat, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, az alkotó művészek, és a
lakosság összefogásával valósulhattak meg a településen a kulturális értékteremtő
nemzetközi művésztelepek, melyek eredményeként elkészültek azok a kopjafák,
kaputotemek, térplasztikák, amelyek az Öko-tó környékét és az Öko-parkot díszítik. A
nemzetközi művésztelep valódi értéket létrehozó, közösséget építő, fejlesztő folyamat.
Kovászként nagy hatással van a településre, a kistérségre, a gazdaságra, a turisztikára és a
munkahelyteremtésre. Egy olyan kulturális híd jött létre a tábor résztvevői és a különböző
országok képviselői között, amely elősegítette, hogy megismerve egymás kultúráját és
szokásait, egy emberöltőnyi időre maradandó értéket hoznak létre a településen. A tábori
résztvevők munkájukkal, alkotó gondolataikkal hozzájárultak a mai rohanó világunkban a
karakteres nemzeti kultúra formálásához, kísérletező értékteremtő kedvet kínálva
másoknak is.
A táborok szervezői a kreatív, alkotni vágyó emberek számára vonzó hellyé kívánták tenni
a települést, ahol a pedagógiai tapasztalattal rendelkező neves alkotóművészek minden
résztvevőnek olyan készségeket közvetítenek, melyek által új látószög nyílik meg
számukra a művészet gyakorlati világára. Egyszerre ösztönöz aktív együttműködésre
különböző művészeti irányzatokban és technikákban, emellett kezdőket és profikat is
egyaránt inspirál. Kis csoportokban személyre szóló képzést kívántak szervezni, illetve
élénk csoportmunkára serkenteni, játékra hívni a színekkel és formákkal, melynek során a
közösség élményét közvetíti egy-egy témáról vagy technikáról tanítva. Mindehhez
rendkívüli hangulatos környezetet találtak a Gyepes-csatorna mellett, a kötegyáni
„Csillagboltos Közösségi Műterem” parkjában.
A művészeti táborok – a Kötegyán Baráti Kör Egyesület és Ungvári Mihály festőművész
szervező munkájának köszönhetően - összekötői lettek a művészeknek és a művészetet
kedvelő közösségnek, valódi emberi kapcsolatokat teremtő zarándokhellyé váltak.
Magyarország számos vidékéről, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából alkottak - és
alkotnak - itt művészek, akik munkájukkal kulturális értéket teremtenek, formálják a
település arculatát. Számos érdeklődő fordult meg Németországból, Svájcból, Ausztriából,
Franciaországból, sőt még a tengerentúlról is. Azt is elmondhatjuk, hogy az ide látogató
hazai vendégek, a családjukkal kirándulók is feltöltekeznek a természet és az emberi kéz
alkotásainak harmóniájában.

