Szent István fogadta III. Bélát
Zirci gimnazisták alkotásaiból nyílt kiállítás Veszprémben
Még láthatóak zirci épületek falain a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak és tanárainak kiállított alkotásai,
de máris egy újabb helyiséget töltenek be a bélások képei, mégpedig a veszprémi
Megyeháza Szent István termének előcsarnokát. A kiállítók ezúttal csak a diákok – azok
közül is az alkalmazott grafika és díszítőfestő
szakos tanulók –, a tanárok kísérőként és
közreműködőként jelentek meg a hétfő
délelőtti megnyitón. Ihász Irén zongorajátéka
és szavalata közé ékelődött Tárkányi Tibor
gimnáziumi igazgató köszöntőbeszéde, aki
elmondta: több apropója is van a kiállításnak,
ezek közül egyet emelt ki, a tavaszvárást.
Ennek jegyében teremtett zenét, irodalmat,
festőművészetet a zirci iskola február 21-én tíz
órától a veszprémi intézmény falai közé.
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összművészeti pillanatok, a tavasz helyett a tél
érkezett meg hétfőn. Zircen csak szemerkélt a
hó a reggeli órákban, a megyeszékhelyen Tárkányi Tibor köszöntője. Balján Galambos
Szilvia, jobbján Ihász Irén
viszont intenzíven havazott, nem törődve a
kultúrát szeretőkkel, akik egy másik évszak reményében gyülekeztek össze. A kiállítást
Galambos Szilvia, a Veszprém Megyei Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának
elnöke nyitotta meg, aki először is köszönetét fejezte ki az alkotóknak és a tárlatot
összeállítóknak. Mint azt elmondta, nem először vesz részt a III. Béla Gimnázium diákjainak
kiállításán, mindezt örömmel teszi, és élvezettel figyeli a tanulók alkotásait, művészi
szárnybontogatásait.
A képek bölcsőjével kapcsolatban úgy fogalmazott: a természeti környezet, az Arborétum
megfelelő inspirációt jelent a diákok számára a festéshez, rajzoláshoz. A képeket a színes,
változatos jelzőkkel illette: a művésznövendékek ezzel a technikával szeretnék elűzni a
Bakonyból a telet, s előcsalogatni a napsugarat – utalt a kiállítás fő céljára. A megnyitón még
egy tavaszhívó diák fellépett, Németh Anna adott zenei útravalót a vendégeknek. A tárlat egy
hónapig fent lesz, ez elegendő időnek tűnik ahhoz, hogy elbúcsúzzon a tél.
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