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A Szepes Galériában a Magyar 
Kultúra napján megrendezett 
Téli Tárlaton Érd és vidéke kép-
zőművészei mutatkoztak be. A 
hatodik alkalommal megnyílt 
kiállításon ezúttal harmincegy 
alkotó műve került közszemlé-
re, és ebben az évben az önkor-
mányzat támogatásával megje-
lent egy impozáns katalógus is, 
amely a korábbi, a 2008-ban és 
a 2009-ben rendezett tárlatokon 
szereplő műveket mutatja be. 
„Mint minden más seregszem-
lén, a kép itt is színes, változa-
tos formákból összeálló mozaik. 
A kiállításokon a tradicionális 
értékeket követő piktúra épp 
úgy jelen van, mint a neoavant-
gárd utáni kortárs festészet a 
maga összességében. Ugyanúgy 
találunk példát az expresszív 
felületkezelésre, mint a szigorú 
konstruktív szerkezetű kompo-
zícióra, fotórealista ábrázolásra 
és konceptuális gondolatiságra, 
figuratív és nonfiguratív meg-
oldásokra” – írja a katalógus 
bevezetőjében Kéri Mihály, 
az 1992-ben megalakult X-Art 
Egyesület és a művelődési köz-
pont művészeti vezetője, a kiál-
lítások szervezője. 

A Téli Tárlatot – ahogyan a 
korábbi években – ezúttal is 
Feledy Balázs  művészettörté-
nész nyitotta meg, aki arra hívta 
fel a figyelmet, hogy napjaink-
ban talán sokkal inkább, mint 
eddig bármikor, jelen van a kér-
dés, vajon a nemzeti kultúrának 
hol van a helye a világkultúrá-
ban, és vajon visszanyúlhatunk-
e a nemzeti kultúránk gyöke-
reihez, vagy már csak európai 
művelődés létezik? Hozzátette: 
Nyugat-Európában már rég túl-
jutottak ezen a dilemmán, s a 
nemzetek erőteljesen ragasz-
kodnak kulturális örökségük-
höz. Mi magyarok viszont, mint-
ha el akarnánk vetni magunktól 
a nemzeti hagyományainkat, 
hogy minél előbb „betagozód-
junk” Európába. Feledy Balázs 
szerint napjainkban a legkisebb 
szerep a képzőművészetnek 
jutott, nincs az őt megillető 
helyen, ezért jóval több figyel-
met érdemelne! Ehhez kell egy 
olyan összefogás, ami jó néhány 
éve Érden tapasztalható. Az itt 
kiállító művészek mindegyike 
ugyan egy külön világ, mást 
és mást képvisel, mégis fontos, 
hogy vállalják a közös bemu-

tatkozást, és ez a változatosság 
számunkra igen nagy értéket 
képvisel. Persze – tette hozzá 
– a képzőművészet egy szakma, 
ezért semmiképpen sem szabad 
összekeverni a nem hivatásos, 
amatőr művészettel. 

A Téli Tárlat ugyanis kivé-
tel nélkül hivatásos képzőmű-
vészeket sorakoztat fel, regio-
nális értelmezésben. Az előző 
évek kiállításaihoz képest van-
nak „hiányzó” művészek, de 
helyükbe újak léptek, és az idén 
először megjelent katalógus is 
teljessé teszi az Érd és vidéke 
művészetének megmutatkozá-
sát. A Téli Tárlat nem egy „pro-
vinciális’ kiállítás, és ez nem 
Budapest közelségéből, hanem 
a tárlat sokszínű érzékenysé-
géből, gazdagságából adódik, 
így jelentős eseménye a Magyar 
Kultúra napjának, s egyben 

méltó ünnepe a kortárs magyar 
művészetnek – mondta Feledy 
Balázs a kiállítás megnyitóján, 
amelyen Holl Zsuzsa színmű-
vész két rövid produkcióval 
köszöntötte a kiállítókat és a 
megjelent művészetkedvelőket. 

 Bálint Edit

Budapesten, a Művészetek 
Palotájában január 4-én megnyílt 
„Én a régész…” című kiállításon 
három érdi kisiskolás rajza is 
látható volt. A szakmai zsűri a 
„széchenyis” Kapitány Adrienn, 
Kiss Norbert és Suhajda Viktória 
egy-egy alkotását is alkalmasnak 
tartotta arra, hogy a kultúra fel-
legvárában bemutassák a nagy-
közönségnek.

A Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat az elmúlt évben 
rajzpályázatot hirdetett általános 
iskolák alsó és felső tagozato-
sai számára. Az 1–4. évfolyamra 
járók az „Én, a régész” (Ha nagy 
leszek, régész leszek…) kategó-
riában küldhették be rajzaikat, 
míg a nagyobbak a „Történelmi 
pillanatkép” (Egyszer volt, hol 
nem volt…) témakörre pályáz-
hattak. Az október végi határ-
időre félezer településről öt és 
félezer pályamunka érkezett. A 
kategóriahelyezettek és külön-
díjazottak mellett sok más raj-
zot is érdemesnek tartott a zsűri 
arra, hogy a pályázatot kiíró 
által megrendezett kamaratárlat 
után százötvened magával ez év 
január 4-től 12-ig a Művészetek 
Palotája Fesztiválterében lát-
ható kiállításon is helyet kap-
jon. A legszínvonalasabb és 
legszebb rajzok között volt az 
érdi Széchenyi Általános Iskola 
három negyedikesének pályáza-
ta is. 

A kiállításon bemutatott pályáza-
tokat benyújtó Kapitány Adrienn, 
Kiss Norbert és Suhajda Viktória 
is 4. b-s, mindhárman nagyon sze-
retik a rajzot, és huszadmagukkal 
ők is tagjai a Széchenyi Iskola 
Dénes Rita tanítónő által vezetett 
rajzszakkörének.

– A szakkört két éve indí-
tottuk 1-8. osztályosok számára. 
A hetente két alkalommal szerve-
zett összejövetel nemcsak a sza-
badidő eltöltését jelenti, hanem   
egy-egy óra lehetőséget ad a tanu-
lóknak a velük született tehetség 
kibontakoztatására, a rajzkész-
ség, a kézügyesség fejlesztésére 
és a különböző rajztechnikák elsa-
játítására is - mondta Rita néni. 
— Minden szakköri foglalkozá-
son van egy meghatározott téma, 
amit vagy egy hozzánk érkezett 
pályázati felhívás alapján, vagy 
a gyermekek életkori sajátossá-
gainak megfelelően jelölök ki. 
Persze, akinek jobb ötlete van, az 
nálunk a saját elképzelése megva-
lósításán is dolgozhat. Alig másfél 
éve működünk, de már eddig is 
számtalan elismerést szereztek a 
szakkör tagjai. Részt vettünk Jane 
Goodall, a híres angol csimpánz-
kutató nevével fémjelzett környe-
zetvédelmi, továbbá az ELMÜ, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 
a Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító ZRt. 
által kiírt megméretésen, valamint 
egy bibliatörténeti pályázaton is. 

Értékes helyezések és különdíjak 
sora jelzi az eredményeket.

– Aki egyszer beiratkozott, még 
hiányozni sem akar rajzszakkör-
ről – mondták szinte kórusban a 
gyerekek. Több kisiskolás azóta 
rajzol szívesen, mióta tagja ennek 
a közösségnek. Pedig Rita néni 
nem rajztanár, de talán több köze 
van a képzőművészetnek ehhez 
az ágához, mintha „csak” diplo-
mája lenne ebből a tantárgyból. 
Dénes Rita Marcali Kiss József 
(1936-1999) grafikus- és festő-
művésznek, a Zebegényi Műhely 
egyik alapítójának a leánya, aki 
maga is vallja édesapja által meg-
fogalmazott művészi ars poétikát: 
„Elsősorban az ember érdekel, 
róla szeretnék minél többet meg-
tudni, megfejteni: a születés tit-
kaitól – a létezés harcain át – az 
elmúlás misztériumáig.” Az alma 
nem esett messze a fájától, Rita 
néni otthon rajzolgat, festeget, 
igaz, egyelőre csak a saját örö-
mére, de talán a közeljövőben 
mások is megismerkedhetnek a 
rajzoktatásban sikeres tanítónő 
alkotásaival.

 Vizsy Ferenc István

Hatodik alkalommal nyílt meg a Téli Tárlat

Hivatásos alkotók seregszemléje

Holl Zsuzsa színmûvész
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Képek és látogatók a kiállításon

Érdi diákok alkotásai 
a Mûvészetek Palotájában

Dénes Rita (hátul), Kapitány Adrienn, Kiss Norbert és Suhajda Viktória

kultúra


