Idegen kiállítása idegen helyen
Selyemfestő alkotásaiból nyílt tárlat a zirci Polgármesteri Hivatalban a Bakonyi Finn
Baráti Kör szervezésében. A civil szervezet egyik célkitűzése a város kulturális életében
való részvétel, mégis rendkívüli, hogy egy Budakeszin élő és dolgozó festőművésznek
megtekinthető Zircen a kiállítása, ráadásul nem kulturális intézményben. Kisteleki Margit
mégsem teljesen idegen a Bakonyban: csernyei születésű, innen az ismeretsége az esemény
egyik szervezőjével, akit családi kapcsolatok fűznek a Baráti Körhöz. A helyszín kiválasztását
kényszer szülte, a Művelődési Ház alkalmas terme foglalt volt, ettől függetlenül az intézmény
társszervezője a kiállításnak.
A festmények tulajdonképpen már korábban átlépték a zirci kistérség határait, Cseszneken
állomásoztak, itt „álmodta” a városba a tárlatot Túri Gézáné, Barcsai Józsefné és Müllerné
Wenczel Rita. „Különleges technikával és különleges érzékenységgel dolgozik Kisteleki
Margit. Egy kevesek által használt anyagra, a selyemre festi lágy kontúrú, színgazdag képeit.
Az anyag sajátosságait tökéletesen birtokolva, egy csodálatosan nőies világot álmodott meg,
amely harmóniát és elfogadást sugároz.” – fogalmazta meg kritikáját a festőnő művészetével
kapcsolatban az IQ Internet Alapú Galéria. Önálló alkotói tevékenysége 1992-ben vette
kezdetét, ettől kezdve napjainkig az ország különböző részein, több nagyvárosban, főleg
Budapesten voltak kiállításai.
A zirci tárlatot a Bakonyi Finn Baráti Kör elnöke nyitotta meg, s a tagok zenés összeállítása,
valamint a művésznő férjének előadása oldották a hasonló megnyitók kissé ideges hangulatát.
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Az előtérben Kisteleki Margit, mögötte a finn nemzeti
színekbe öltözött Baráti Kör néhány tagja

Túri Gézáné kiemelte a megnyitón azt az összefogást, ami a szervezőmunkát övezte:
Zirc Város Önkormányzata: hely biztosítása Cseszneki állampolgárok: festményszállítás Békefi Antal
Városi Könyvtár és Művelődési Ház: tájékoztató kiadványok elkészítése, paravánfestés Bakonyi Finn Baráti
Kör: előadás Vállalkozó: pogácsa, üdítő

A tárlat 2010. július 15-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal első emeletén.
Felhívom az olvasók figyelmét, mivel a lépcsőzés után nem szembetűnő, hogy a
festmények java része a folyosó falán látható!
Kelemen Gábor

