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A Ringturm beborítása Fehér László „Társaság” című művével 
 
Ünnepélyesen megnyitja Orbán Viktor miniszterelnök Werner 
Faymann szövetségi kancellár jelenlétében 
 
A „Művészet Tornyának” elkészültét június 12-én, kedden ünnepelték a Ringturm 20. emeletén. A 
Vienna Insurance Group konszernközpontjának Fehér László „Társaság” című művével történő 
művészi átalakítása alkalmat nyújtott Werner Faymann szövetségi kancellár, valamint Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök látogatására.  
 
Werner Faymann szövetségi kancellár kiemelte a két ország közötti hagyományosan szoros 
kapcsolatokat és a gazdasági együttműködések jelentőségét. Köszönetét fejezte ki továbbá Fehér 
László magyar művésznek a Ringturm épületének művészi beborításáért, amely további hozzájárulás 
a kulturális együttműködéshez. 
 
A két kormányfő mellett a kultúra, a gazdaság és a politika területéről is számos vendég tett eleget 
Dr. Günter Geyer, a Wiener Städtische Versicherungsverein, a Vienna Insurance Group fő 
részvényese, igazgatósági elnöke meghívásának. Közöttük volt: Szalay-Bobrovniczky Vince 
(Magyarország ausztriai nagykövete), Dr. Csuday Balázs (Magyarország nagykövete Bécsben az 
Egyesült Nemzeteknél és más nemzetközi szervezeteknél), Dr. Michael Zimmermann (az Osztrák 
Köztársaság magyarországi nagykövete), Prof. Harry Kopietz (a Bécsi Tartományi Parlament elnöke, 
Bécs), Gerhard Steier (Burgendland Tartományi Parlamentjének elnöke), Dr. Josef Ostermayer, 
államtitkár, Maria Rauch-Kallat (korábbi szövetségi miniszter asszony), Dr. Wilhelm Kraetschmer (az 
Österreichischer Sparkassenverband főtitkárhelyettese), Prof. Robert Hammerstiel (festő), 
Xenia Hausner (festőnő), Dr. Elisabeth Leopold (Leopold Museum), Mag. Peter Weinhäupl (a Leopold 
Museum gazdasági igazgatója), a VIG magyar konszerntársaságai, az Union Biztosító és az Erste 
Biztosító igazgatósági tagjai, Tóth István és Michael Waiss, Lehel Gábor vezérigazgatóval (Union 
Biztosító), Takács Róbert és Raveczky Zsolt (Erste Biztosító), valamint Ing. Juraj Lelkes (a 
Kooperativa pojišťovna Szlovákia vezérigazgatója), Mag. Johanna Stefan (a Donau Versicherung 
vezérigazgatója), Dr. Franz Kosyna (a Vienna Insurance Group vezérigazgató-helyettese), 
Dr. Martin Simhandl és Mag. Peter Höfinger (a Vienna Insurance Group igazgatósági tagjai) és 
Dr. Judit Havasi (a Wiener Städtische Versicherung igazgatósági tagja).  
 
Határokon átnyúló kulturális csere 
„Fehér László alkotása egyúttal a határokon átnyúló kulturális együttműködést  jelképezi,  amely 
vállalatunk egyik fontos társadalmi elkötelezettsége. Ezzel a közép-kelet-európai régióhoz való 
kötődésünket is szeretnénk kifejezni. Az alkotás a barátságot és az összetartozást jelképezi – olyan 
értékeket, melyeket mi, mint biztosítótársaság, a magunkénak vallunk“ -  nyilatkozta Dr. Günter 
Geyer a Wiener Städtische Versicherungsverein igazgatósági elnöke. 
 
A Ringturm ötödik beborítása alkalmából először kapott megbízást egy Ausztriával szomszédos 
országból érkező művész, hogy a torony átváltoztatásához elkészítsen egy exkluzív művet. Fehér 
László a kortárs magyar művészet egyik legjelentősebb szereplője. 
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„A Ringturm úgy áll, mintha magán viselné az elmúlt hatvan év történelmét. Művészként egy olyan 
absztrakt formarendszert kerestem, amely az 50-es évektől a 90-es évekig bármely évtizedet 
jelképezheti, ám napjainkban is éppúgy aktuális. A megjelenített alakokat átjárja a fény, a levegő és 
áthatja az a jellemzően közép-európai történelmi háttér, amelyben léteznek. A Ringturm robusztus 
architektúrája képezi a motívum geometriai alapját. Úgy érzem, hogy ez az álomszerű, mégis 
valóságos jelenet a Ringturmból áradó nyugalmat hangsúlyozza“- írja le Fehér László saját  
műalkotását. 
 
 
A „Művészet Tornyává” átalakított Ringturmról, valamint az eseményről ingyenesen letölthető 
képek a következő oldalon találhatók: http://www.vig.com/de/corporate-responsibility/soziale-und-
kulturelle-verantwortung/ringturmverhuellung/a-ringturm-bevonasa.html  
 
valamint megrendelhetők a következő címen: public.relations@vig.com 
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