
Kiállítás megnyitó 

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a megnyitóra akár alkotóként, akár 

érdeklődőként.  

Az idei tanév Jó gyakorlat pályázatos diákközpontú programjához mintegy 31 -n csatlakoztatok. 

A program témája a színek és szimbólumok volt. 

A tizennégy alkalmas foglalkozás-sorozaton kívül részt vettetek egy budapesti kétnapos 

kiránduláson és a kutatók éjszakája rendezvény műhelymunkáin, reprezentálva ezzel iskolánk 

művészeti-tehetséggondozó kínálatát az iskolánk iránt érdeklődőknek.  

Iskolánk pedagógusai is megismerkedtek programunkkal, osztályfőnökként és szaktanárként is 

ráláthattak diákjaik másirányú tehetségterületeire.  

A pályázat lehetővé tette, hogy rajzeszközöket, képzőművészeti anyagokat, laptopot, 

fényképezőgépet és szakkönyveket vásárolhassunk, melyek hozzájárultak a pályázat 

megvalósításának tárgyi feltételeihez és segítették elmélyüléseteket egyes újszerű szakmai 

területen. Általuk fejlődött a kreativitásotok, fantáziátok.  

A programról riport, élménybeszámoló, kisfilm jelent meg a helyi médiában és az interneten, 

így biztosítottuk nektek a publikálási lehetőségeket. 

A pályázat segítségével különleges képzőművészeti eszközöket, anyagokat próbálhattunk ki: 

legtöbbször akvarellpapírra dolgoztunk, és az akvarellfestés különféle technikáit alkalmaztuk, 

pl. akvarell-maszkoló kontúrral dolgoztunk, hennával festettünk, különleges, fémhegyű 

pontozóecsetet használtunk, s nagy segítség volt a munkánkban az asztali festőállvány 

használata. 

A fotós feladatokban Molnár Martin kiemelkedően teljesített, ezért neki külön kiállítást 

szerveztünk alkotásainak bemutatására a Gimi Galériában. 

A kreatív írás foglalkozásain a színszimbolikával foglalkoztunk. 

A színek érzelmi jelentése, szimbolikus tartalmainak felfedezése hozzájárult saját magunk és 

társaink megismeréséhez, a világhoz fűződő kapcsolatrendszereink újragondolásához. Érdekes, 

meglepő, sokszor megdöbbentő dolgokra jöttünk rá, sokszor volt megvilágosodás-élményünk 

és képesek voltunk átadni magunkat az alkotás örömének. Minden alkalom végén 

megfogalmaztuk érzéseinket a másik alkotásával kapcsolatban. Ennek ösztönző hatása végig 

kísérte a foglalkozás után is a napjainkat. A szakköri inspiráció megnyilvánult sokak 

ruházatában is: hozzáöltözködtek a szakkör aktuális színeihez. 

 A játékos módszerek élményszerűen erősítették a tanulókban a miben vagyok jó? 

meggyőződést és a jó hangulathoz is hozzájárultak.  

A szépírói alkotásokon kívül az újságírás területén is születtek alkotások: hírek, versek, 

élménybeszámoló, számítógépes játék-kritika jelentek meg a Gimi Magazin hasábjain. 

Most pedig elérkezett a program vége: itt állhatunk a kiállítás anyaga előtt. Szemügyre 

vehetjük társaink és saját alkotásainkat, láthatjuk összegyűjtve a kidolgozott festményeinket, 

tárgyainkat, írásainkat. Lehetne akár egy termékbemutató is, hiszen belső útkeresésünk 



termékei ezek, szívünk-lelkünk-érzelmeink tárgyiasított produktumai. Bátran elmondhatjuk, 

hogy amíg sok ember kinti utakat jár, akár a Marsra is, mi a belső utainkat jártuk és nem volt 

kevésbé izgalmas. 

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a kiállítást, álljatok meg itt a folyosón sokszor, mélyedjetek 

el a szemlélődésbe és ha időtök engedi, beszélgessetek is róluk. Nem titkolt szándékunk 

ugyanis, hogy beszélgetéseket kezdeményezzünk körötökben a színekről, szimbólumokról, 

egymásról és magatokról. 

Kérünk titeket, hogy írjatok a vendégkönyvbe is! A könyv most itt van, napközben Takács 

Éva tanárnőnél megtaláljátok. 

Ünnepélyesen megnyitom a kiállítást. 


