
A Szársomlyó
A Nagyharsányi Szoborpark a Szársomlyó-hegy keleti oldalának ölelésében 
található. A Villányi-hegység vonulatától elkülönült impozáns tömbje 442 
méterrel emelkedik a tengerszint fölé. Földtani értékeit, formakincseit, 
egyedülálló élővilágát 1944 óta természetvédelmi oltalom őrzi. A 
fokozottan védett terület látogatására a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság vezetett túrákon biztosít lehetőséget.

Alkotói periódusok
Az alapítás és az első periódus
Fiatal pécsi művészek kezdeményezésére 1967-ben tartották a 
Szársomlyó egykori kőfejtőjében az első kőszobrász szimpoziont. 
A kezdeti években főként kisebb, tanulmány-szerű alkotások készültek. 
A korszak meghatározó alkotói: Bocz Gyula, Rétfalvi Sándor, Seregi József

Második periódus
Az 1970-es évek elejétől az alkotótelep nemzetközivé vált. Fő célkitűzés 
lett, hogy olyan szobrok készüljenek, amelyek meg tudnak élni a 
nagyvonalú, tágas térben; a művek közvetlenül a kő anyagában 
formálódjanak ki, gipszmodellek utólagos kifaragása helyett.
A korszak meghatározó alkotói: Bocz Gyula, Orosz János, Goichi Kitagawa, 
Keresü Ilona, Vittorio Di Muzio, Miroslav Chlupač, Kígyós Sándor, Metody 
Sowa, Pierre Székely, Bencsik István, Vladas Vildžiūnas, Władysław 
Tumkiewicz, Gulyás Gyula, Juraj Gavula

Harmadik periódus
Az 1970-es évek második felében változatos művek születtek, melyek 
között megtalálható a �guratív, a kubista, az expresszionista iskolák 
öröksége is. Megjelentek az anyagszerűség klasszikus határain túli 
kísérletek, a helyi mészkő mellett más anyagokat is elkezdtek használni, 
mint pl. gránitot, betont, fémet.
A korszak meghatározó alkotói: Bencsik István, Csontos László, Mauno 
Sakari Kivioja, Jacques Renaud, Varga Imre, Orosz János, Vittorio Di Muzio, 
Toshio Sakurai, Ulf Greaker, Martyn Ferenc, Ruggero Pazzi, Papi Lajos, Peter 
Roller, Barbara Falender

Az 1980-as évek első fele
Ebben az időszakban kibővült a szoborpark területe: elkészült a hegy déli 
oldalán az alsó- és a felső-sétány, megvalósult a „Színháztér”-projekt az 
am�teátrummal, valamint a Pihenőtér.
A korszak meghatározó alkotói: Pál Zoltán, Colin Foster, Dumitru Serban, 
Pavel Simes, Bencsik István, Mathias Hietz, Jun Ohara, Peter Vogt, Ócsai 
Károly, Ludmil Bonev, Kinji Okamura, Małgorzata Olkuska, Jevgenyij 
Rotanov, Jan Timmer, Bernd Uiberall

„Kollektív munka” Colin Foster vezetésével
1986-88 között az egyéni művek létrehozása mellett fontos cél volt a tér 
rendezése; ekkor jött létre a szűk átjárón keresztül megközelíthető belső 
terület, olyan alkotásokkal, mint „A meditáció kertje”, vagy „A jövő 
ajándéka”.
A korszak meghatározó alkotói: Colin Foster, Mary Kenny, Jorge Dubon, 
Farkas Ádám

„Szobrokat a ledöntött politikai emlékművek helyére”
Az 1990-es évek elején lezajlott japán-magyar projekt keretében a 
rendszerváltás során eltávolított köztéri alkotások helyére hoztak létre új 
szobrokat, valamint ekkor készült el a recski kényszermunkatábor emlékműve.
A korszak meghatározó alkotói: Amemiya Issei, Bencsik István, Bocz Gyula, 
Farkas Ádám, Rigó István, Hidetoshi Takahama, Mitsuki Tanaka

Az 1990 utáni évtizedek
Az időszak alkotói a JPTE Képzőművészeti Mesteriskola és a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola növendékei és tanárai, továbbá hazai, valamint 
külföldi egyéni művészek.
A korszak meghatározó alkotói: Böszörményi István, Horváth Ottó, Farkas Ádám, 
Gaál Tamás, Pierre Székely, Bencsik István, Rétfalvi Sándor, Georg Rechberger

A gyűjtemény
Az alapítólevélben foglaltak 
értelmében minden itt dolgozó 
művésznek egy szobrot a hely-
színen kell hagynia. Emellett 
több esetben van rá példa, 
hogy a szobrok máshol kerültek 
végleges elhelyezésre. Több 
alkotás a pécsi Pintér-kert 
Arborétumban található, de az 
ország közterein, parkjaiban, 
múzeumaiban is megtalál-
hatók itt készült művek. Az itt 
létrejött művek mentesek a 
szocialista művészetirányítási 
rendszer eszmeiségétől, kizá-
rólagosan esztétikai, művészeti 
kérdésfeltevésekkel foglal-
koznak, a korszak valóságos 
művészetének képét adva. 

Hazai és külföldi alkotók
A kezdeti években hazai művészek alkottak itt, majd később külföldi 
művészek is bekapcsolódtak az alkotómunkába, Norvégiától Olasz-
országon át Japánig. Összesen körülbelül kétszáz alkotó dolgozott itt az 
alapítás óta. 2021-ben az itt kiállított művek száma 130.

Szimpozion
A fogalom az ókori görögöknél az étkezést követő poharazást – szó szerint 
együtt ivást – jelenti, ahol a résztvevők magvas �lozo�kus eszmecserét 
folytatnak. A kifejezés a Szoborparkban a közös munkára, a kapcsolat-
építésre, az egymástól való tanulásra, a résztvevők tudásának kölcsönös 
fejlesztésére vonatkozik.

Az elnevezés
A köztudatban a létesítmény többféle elnevezéssel rendelkezik: 
„Nagyharsányi Szoborpark”, „Villányi Szoborpark”, „Villányi Alkotótelep”, 
„Villányi Művésztelep”. Mivel a szoborpark Nagyharsány közigazgatási 
területén fekszik, a szimpozionok keretében végzett alkotó tevékenység 
itt zajlott, az elkészült műalkotások itt tekinthetők meg, ezért esett a 
választás a  „Nagyharsányi Szoborpark”  elnevezésre.

A térség gazdaságában jelentős szerepet játszó mészkőbányászat a hegy 
keleti oldalán átadta helyét az alkotóművészetnek. A felhagyott bányaudvar 
1967. óta biztosít különleges atmoszférát elsősorban a kőszobrászok 
alkotásainak.
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Fogadóépület és Kikerics panorámasétány
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2012 óta a ter-
mészetvédelmi kezelői tevékenységen túl a vagyonkezelői 
és üzemeltetői feladatokat is ellátja. A szoborpark 2020-ban 
új létesítményekkel gazdagodott. A megjelenésében is 
egyedi fogadóépület a látogatók színvonalas kiszolgálását 
hivatott biztosítani. 

A talajtól elemelt fém szerkezetű ösvény a természeti 
értékek kíméletét és a biztonságos bejárás lehetőségét 
teremtette meg. A sétány kilátópontjairól madártávlatból 
élvezhetjük az alkotások egy részét és a „lábunk alatt” 
elterülő borvidék látványát.

A Nagyharsányi Szoborpark 
egész évben várja a látogatókat.
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