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Az Invenciő,96 Találmányi Vtlágfesztlvál és Kiállítás ElókészÍtó Bizottsága
3. iilésén fontos diintéseket hozott, melyekró| az alábbtakban sámolunk be.

"GENIUS rt szuletett
Az E|okészít Bizottság 1993. jtilius

J -én tartotta iilését a Lugas étterem-
ben.

Vedres András iigyvezetó elnok be-
számolt az e|ozo tilés Óta eltelt idó-
szakban végzett munkárÓl, ezen beltil a
nemzetkozi téren elért sikerekrcíl. a
belga, német, román és svájci illetékes
szervezeLek csatlak ozásáró|. Javasolta
a rendezvény hatÓkorének kiterjeszté-
sét a szellemi tulajdon egészére, így a
kiilonféle mrívészeti alkotásokra is.

Mindezeknek megfelel en ar,

INVENCIo, ,9ő elnevezés megváltoz_
tatására: "GEN|US '9Ó Szellemi Tu-
lajdon Vi|ágfesztivál és Kiál|ftás'.-
ra. E',zt a jclenlévcík elfogadták. Szán-
tay Csaba elnok javaslatára a Bizottság
Emeric festcjmrívÓszt társelnoknek
kérte fel. Emeric írr a felkérést koszo-
ncttel elfogadta.

Vedres András ismertette a rendcz.
l,érrv megvalosítását cé|zo szcrvezeti és
pénziigyi feltételrendszert. Bejelentet*
tc, hogy Libik Anclré személyében si-

Emeric a |éIek realistáia

Brtdapesten sztiletett. Apja festcj volt, aki - mint annyi míi_
vésztársa _ Párizsban kerestc a,z't a világot. aho| rriuvé-
sz'etéhez' megfelclcí légkort, élménycket és tlarátokat találhat.

A háboru Toulottse_ban Órte' ahol _ családjának
tobb tagjával egyiitt - részt vett az ellenállásban. Ez az icicj-

szak meghatároz,6 volt a fiatal EMERIC életében.
A toulouse-i gimnázium filozofiatanára Jean-Picrre Ver-

nant a fclszabadrrlás után magához vette . titkára lett.
Tottlouse akkoriban a gonrlolat fcívárosa volt, itt találkozott
Franciaor sz'ág egész szel lcmi életének színe-j ava.

l945_ben felment Párizsba, hogy - apja aggodalmaskodása
ellenére _ bekeriiljon a míívész'el világába, ncvet szere7,z"eil, s
életét a festészetnek szentelhesse.

Párizsban nevet szerezni csak hosszír, kitart,o, kemény
munkával lehetett. Elscí kiállítását a párizsi Galerie
Marseille_ben rendezte |948-ban. Nem elégedett meg Pá_
rilzsal, New York-ba hajÓzott, mert írgy vélte-, e7Í a várost
festeni kihívás és tuz'próba. Megfestette az egész hataimas
tájat a keleti parttol a nyrrgatiig, Nevadátol a Sziklás hegy_
ségig. Mrívészi hitvallását' mondanivalÓját, világlátását f -

ként novényeken, virágokon kere-sztiil juttatja el hozzánk.
Jean Cocteau írta rőla: ..Emeric a lélek realistá"ia,'.

kertilt megtalálni azt a szakembert,
akit a rendezvény föigazgatíj.í"ak
javasol. Felkérte a Bizottság tagiait,
hogy szakcsoportokat alakítva is ve-
gyenek részt a rendezvény megszerve-
zésében.

Az Elcíkészíto Bizottság kibcíviilt a
kove tkezcí szerv ezetek képvisel cíivel :

Alkotő Muilsikusok Társulata
Budapest Filmst diÓ
Bp._i Kereskedelmi és Iparkamara
Filmiroda Rt.
Fcívárosi Expo Iroda
HERBA,R.IA Rt.
Magyar Legitimista Párt
Magyar MozgÓkép Alapítvány
Népm íiv észek Szak sz'erv ezete
PANALCO Kft.
Táncmíívészeti Kamara
VICO Rt.

A Bizottság tagja még számos neves
miívész és kcl4életi személyiscg' Az
Elcjkészítcj Bizottság rryitcti, ahhoz
csatlakozhat, aki munkával Vagy arlya-
giakkai segíteni akar és tud.

A Ktlltigyrninisztérium aktív k zre-
m k désével folvik a GENIUS ,96

elókészftése

]Úeghívás a
Világnak

Dr. tsoytha Gyorgy nagykcivetiink a

Szellemi Tulajdon Világszervezete
7r ányító Testiileteinek szep tember 24 -

én Genfben megtartott iilésén ismer_
tette a GENIUS '96 terveit és meg-
hír'.ta a jelenlévcí l40 tagcrrszágot.

FelszÓlalására adott válaszában
Bogsch Arpá.J a WIPO fcíigazgatija
iidvozcllte a GENIUS '96 néwel renrle-

zendti r ilagcscmenyt.

Bogsch Arpád kifcjtctte ..,,ez az cse-
rruény f ontos ltozzajarw! s lesz világ-
Szerte ahhoz, hogy megertsék a szel-
lemi tul aj don l",id'elmének j elertt s,c-

gét, I lven renrJezvény még nem valt,
WIPo td.rrcgatja és or mmel \,eJ-.?

részt rr.jta,,, majd kérte a tagorszátok
aktív rc'szvcicIct.

Bemutati uk a GENlUs '96 űj tisztségvise!öit
Libik André a !áfuányok a|kotéja

Budapesten sziilcte rt. Tarrulmányait Sárospatakorr cS
Svájcban végezte. A MiÍan'vagipari Krrtairiintézetben lc
gyésztechnikus volt, majd fclvételt nyert a Színház_ és Filrn
mtívészeti Fcjiskola rendezcji tag<>zatára, ahonnan politikai
okok miatt eltávolították. Ezután miíforrlítőként clolgoztltt.

A forradalom tttán családjávai Bécsbe nienekii|t, ma.itl Pá
rizsban élt. Itt kcszítette 1958 .ban ,,Ember 

az' cnrbcrtelett
ségberr,, e: ím íí, Na g'v' Imrércjl sz' | rovi df ilm jő t.

i 960-ban kineveztik a Nigériai Informácios MinisztÓrirlnr
Filmosztá|ya ver'etojének. Nigériában megszerve,zte a film
gyártást ős a fi!rnvctítcj szolgálatot. Kepviselte az trrszágot
nemzetkrjzi fcsztir'áiokon, íg,v t962-ben Nlrlgat.I}erlintlerr
is, ahol cbtlerr az évbcn letclepedett. Tagja lctt a Nemct
Filmrendezok és a Nőmet Filrnproducerek Szovetségénck.

Tobbszor kitiintcttck nemzetkozi film- és TV-clíjakkal.
Hírsz év alatt tobtl mint- száz' filrnet írt, rendezett r.ag\'
menedzsc|t. Kész'ített filmet tobbek kozÖtt az uráirrol ,,L]rá.

nium, kttlcs a világhatalomhoz,,. Szélcs korben lsmcrt a ma_
g,var forradalomrÓl ,,Tizerlkét nap félelem és remÓny kozott,,
círnrnel, valamint Albert Einstein életÓrcíl készítctt filmic.


