„A művészet nem arra való, hogy az élet továbbmenjen,
hanem hogy megálljon”
Amatőr és művészfestők alkotásaiból nyílt kiállítás a Városházán
Nyolcadik alkalommal nyitotta meg az „Összefogás az Emberekért” Egyesület
őszi csoportos kiállítását a zirci polgármesteri hivatal első emeletén.
Kiss Szabó Zoltánné szervező köszöntötte a vendégeket, felsorolta a kiállítókat, s
bemutatta a kiállítást megnyitó Somogyi Laurát, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 13. évfolyamos, díszítőfestő
szakos tanulóját. A kiállításon egy óriás-csendélettel megjelenő diáklány először is azt az
idézetet osztotta meg a hallgatósággal, amellyel középiskolai tanulmányai
megkezdésekor, 2007-ben köszöntötte az osztályt egy nagyon kedves tanára: „A
művészet máglyaként kezdte, és úgy is végzi. Nem arra való, hogy az élet
továbbmenjen, hanem hogy megálljon” – hozzátette: azóta is felemlegeti ezt a
gondolatot. A művészettel kapcsolatban elmondta: mindenütt jelen van, akaratlanul is
találkozhatunk vele, akár egy utcán sétálva. Színek, hangok, illatok, keletkezett érzések,
hangulatok, melyeknek az emberek mind részesei. „Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy itt élünk Zircen és környékén, s így Magyarország egyik legszebb vidékét
tudhatjuk magunkénak. Nem kell messze utaznunk, hogy egy erdőben sétáljunk, vagy
kivonuljunk a hétköznapokból és csendben legyünk” – fogalmazott a művészdiák, aki
szerint a Bakony természeti adottságai nagy hatást gyakorolnak az alkotókra. Somogyi
Laura sokszínűnek és változatosnak nevezte a Városházán megnyíló csoportos kiállítást,
mint elmondta, megannyi művészeti ág képviselteti magát, találkozunk festményekkel,
grafikákkal, szobor és varrottasok láthatóak. Azt pedig különlegesnek tartja, hogy nem
csak hivatásos művészek, hanem esztétikai és szépérzékkel megáldott emberek is
alkotnak. Köszönetet mondott, hogy másokkal együtt kiállíthatta munkáját, s reményét
fejezte ki, hogy gondozzák ennek a kiállításnak a hagyományát a zirci és Zirc környéki
alkotók összefogásának jelképeként.
A szervezőmunkában közreműködött a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, valamint a tárlatnak helyet adó Zirci
Polgármesteri Hivatal.
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