„Csontvárytól tanulni”

Idén is szerencsések voltunk! Pályázatot nyertünk. Nagy izgalommal és örömmel indultunk a
szokásos anyagbeszerző körútra. Első teendőnk közé tartozott a kiállítás megtekintése Budán.
A hűvös, nyirkos idő ellenére, mindenki nagy lelkesedéssel várta a „Mester” alkotásit. Nem
csalódtunk! Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk. Jó volt látni teljes életnagyságban
Csontvárynak azokat a munkáit, amiket csak a könyvekből ismertünk. Volt, hogy egy-egy
festményhez többször is „visszalátogattunk”! Volt olyan munkája, amit még soha nem láttak a
tanulóink. Csilla néni, hogy még élményszerűbb, maradandóbb emlék legyen a kiállítás, sok
érdekes történetet mesélt tanítványainak a képek születéséről, keletkezésének körülményeiről.
Bence folyamatosan fotózott. Megörökítette az érdekes festményeket, amikből már itt
választottak a tanulók maguknak, hogy azt majd a későbbiekben ők is lefessék, reprodukálják.
A projektmunka hosszú heteken át folyt. Időt, energiát nem kímélve dolgoztuk, alkottunk.
Szénrajzokat, olajfestményeket, akvarell, akril képeket és grafit rajzokat készítettünk. Még
egy kis játékra is jutott időnk. Andi nénivel egy felejthetetlen drámaórán is részt vettünk.
Sokat nevettünk, viccelődtünk. Ezek az együtt töltött órák igazán vidám hangulatban teltek el.
A munka nem várt sikerekkel fejeződött be. Szinte mindenki elégedett volt a saját kis
alkotásaival. Minden túlzás és elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy csodálatos alkotások
születtek! Nagy izgalommal készültünk a kiállításra. A megnyitó beszédet Guthné Schneider
Mária a „Szárny-nyitogató”Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatónője mondta, akinek ez úton
is szeretnénk köszönetet mondani, hogy segítségünkre van a tehetségek felkutatásában és
gondozásában. A vendégek elismerően nyilatkoztak a kis festőpalántákról. Jól választottunk,
jól döntöttünk, akkor, amikor ezeket a gyerekeket kértük fel a pályázat megvalósítására.
Lelkiismeretes, odaadó munkájukkal olyan színvonalas alkotásokat hoztak létre, melyekkel a
későbbiekben díszíthetjük iskolánkat és városunk közintézményeit. Köszönjük Bednanics
Judit néninek is a sok segítséget a pályázat lebonyolításában, megírásában és az
elszámolásában! Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönet mondani Giczi Miklós
Igazgató Úrnak, aki évek óta rendelkezésünkre bocsájtja, akár a hétvégén is, az iskola
épületét, hogy ott alkossunk, tevékenykedjünk! Végül köszönet Nektek, gyerekeknek, akik
bebizonyítottátok, hogy érdemes felkutatni, gondozni, fejleszteni a bennetek és mindenkiben
rejlő tehetséget!

