Nem tudja még, mit vegyen karácsonyra? Mit szólna egy képhez?
Az ajándékkal művésznövendékeket is támogat
Meg lehet vásárolni azokat a képeket, amelyeket a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai
állítottak ki a Városházán. A bevétel felét a művészdiákok, felét az iskola kapja
meg. Amennyiben karácsonyi ajándéknak szánja a képet, lehetőség van arra,
hogy kiemeljük a tárlatból. A szemrevételezést követően helyben, a
polgármesteri hivatal titkárságán le lehet jelenteni az igényeket.
Az intézmény tavalyhoz hasonlóan ezúttal is két helyen állít ki Zircen. A művelődési
házban december 15-én nyílt kiállítás művésztanárok alkotásaiból. Balázsné Györek
Zsuzsanna igazgatóasszony köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy egy
ilyen hosszú nevű iskolának lehet a vezetője, ahol tanárok-diákok képzőművészetbenzenében egyaránt alkotnak. Ennek megfelelően nem csak képeket láthattunk a falakon,
hanem muzsikaszó is felcsendült az adventi gyertyák fényében. Búzásné Rezsőfi Lívia
tanárnő Debussy – Szirén című darabját adta elő, később Tarcsai Beáta és Ihász Irén
hegedű-zongora összjátéka következett. A kiállítást Szeifert György gyakorlatioktatásvezető nyitotta meg, aki magáról és kollégáiról úgy szólt: ők egész életükben iskolába
járnak. Szakmájából kifolyólag nagyon sok fiatal alkotóval kerül kapcsolatba, amiért
szerencsésnek érzi magát. Feltette a kérdést, hogy ki is a művész, s rögtön
megválaszolta: olyan ember, aki állandóan figyeli a világot, érzékeny szenzorokkal
rendelkezik, megpróbálja az ezekkel begyűjtött élményeket átszűrni a személyiségen, s
artikulált módon megmutatja a többieknek, hogy mire jutott ezzel a világgal. A kiállított
képek műfajilag, tematikailag, technikai kivitelezésben eltérnek egymástól, de
szellemiségükben egységet mutatnak. „Közös gondolkodás eredménye mindez” –
fogalmazott, s mindezt örömtelinek nevezte, hiszen ebből látszik, hogy van egy
összetartó csapat, akik a diákokra is egységes hatást tudnak gyakorolni. A
megmutatkozást felelősségnek nevezte a művésztanár, miképpen azt is, amikor
odaállnak egy vászon elé, s meghúzzák az első vonalat. Azoknak a dolgoknak, amiket
órán elmondanak, képeiken igazolódniuk kell. Ha ez nem történik meg, valami hamisság
van a dologban, s hiteltelenné válnak – mondta Szeifert György, aki a művésztanár
hivatásról is beszélt: nem bújhatnak egyik szerep mögé a másiknak a kárára, az
iskolában tanárnak kell lenniük, és nem mondhatják, hogy ők művészek, amikor pedig
művésznek kell lenniük, nem hivatkozhatnak tanár mivoltukra. Karácsonyi színeket öltő
füles bögréből narancsos forralt bort lehetett kortyolgatni a képekhez, majd másnap
következtek a diákok B. Hegedüs Piros tanárnő vezetésével. Veszprémi sétálóutca, soksok templomtorony, apátsági ceruzarajz tárul elénk a polgármesteri hivatalban.
A kiállításnak helyet adó intézmény nevében dr. Árpásy Tamás jegyző köszöntötte a
vendégeket, közöttük a képeiket elkísérő fiatalokat. Elöljáróban leszögezte:
hivatalvezetői tisztségénél fogva nyitja meg a tárlatot, nem műértő ember, még annyira
sem, mint Hatvany Lajos báró, aki ugyan bűn rossz verseket írt, de jó szeme volt a
nyugatos nemzedék költőtehetségeihez. Köszönetét fejezte ki, hogy közművelődési
színtérként is működhet az intézmény, ugyanakkor elismerte: kezdetben nem
szimpatizált egy közhivatal galériafunkciójával, de aztán az alkotások szépsége
megbékítette a fennálló helyzettel. Manapság pedig már örül annak, ha képek vannak a
falakon, hiszen a szépérzékkel rendelkező embereknek – legyenek azok ügyfelek vagy
hivatali kollégák – felderül kicsit a lelkük. Hozzátette: a mai világban ennél többet nem is
tehet a művészet. Stanislaw Lem lengyel írót idézve elmondta: a tudomány
megmagyarázza a világot, de megbékéltetni csak a művészet képes. „Agyondigitalizált
technikai civilizációnkban a léleknek erre a fajta megbékélésére egyre nagyobb szükség
van” – zárta szavait Zirc város jegyzője. Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatóasszony
ezúttal zárszót mondott, megköszönte a lehetőséget, elmondta, zirci intézményként ez az
otthonuk, itt kell lenniük, s megmutatniuk magukat.

A megvásárolható képekkel kapcsolatban lehet érdeklődni B. Hegedüs Piros tanárnőnél
is, a 06-20/536-35-43-as telefonszámon!

A művelődési házban a művésztanárok mutatják meg magukat

A polgármesteri hivatalban a diákok alkotásai tekinthetők meg, vásárlásra is van lehetőség
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