Harasztiné Bata Zsuzsanna, ny. óvodapedagógus

Zene nélkül nincsen élet
Tudósítás

Meg lehet -e rajzolni a zenét? - Az Égtől a szívig, a szívtől a zenéig tart az Út.
Rajzverseny díjátadó ünnepségére sietek a decemberi szélben. A Duna túlsó partján mélyszürke havat
hozó felhők gyülekeznek s közben a rózsaszín és mályva minden színe megjelenik a naplementében.
Korai a sötétedés, még csak du. 4 óra múlt.
A HINNLI Alapítvány(Hinnli? Egy rövidítés:Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen) és az
Országos Idegennyelvi Könyvtár által meghirdetett pályázat győztes versenyműveinekkiállítása és a
megnyitó ünnepség Bp. 1045. Molnár u.11-sz alatti Könyvtárban Zeneműtárban és Átriumban lesz,
du. 5 órakor kezdődik, de máris jönnek a fiatal iskoláskorúak szüleikkel. A földszinti teremben több
sorban függnek a képek.Technikájukat tekintve: grafit, tus, tempera és vegyestechnika.
A kiállításra érkező 130 pályaműnek csak egy részét láthatjuk december 23-ig és a most látható anyag
a következő évben vándorol, hat megyeszékhelyeken gyönyörködhet majd benne a látogató.
A téma a világ zenéje, azaz hogy ne legyen idegen más népek kultúrája, zenéje számunkra.
Célja a zene szépségének összekapcsolása a kreatív látásmóddal, ez igazolja azt, hogy nem
véletlenül rendezte meg és adott helyet az OrszágosIdegennyelvű Könyvtára és Zeneműtára ennek
a versenynek.
A köszöntő szavakat dr.Papp Annamária mondta el és bemutatta a könyvtár lelkes dolgozóit,
akikkel létrejött a mai kiállítás Egy szál rózsával köszöntötte Nemes Anikót Sárközi Andreát,
Gereben Kingát, Süliné Faragó Izabellát, Kónya Zsuzsannát és Balogh Editet.
A zsüri elnöke Engel Edit rajztanár volt, valamint Troján Tünde előadóművész,Varga
Rékaiparművész,Kojács Kornélia grafikus.
Sárközi Andrea bemutatta a támogatókat is, akik a díjazottaknak jutalmat ajánlottak fel. Kodály
Zoltán Zeneműbolt és Zenei Antikvárium és Hangszerbolt(Zenepedagógiai Szaküzlet) Bp.
1053.Múzeum krt.21 a CEWEW Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége, BMC és
Lemezkuckó(1077 Bp.Király u.67).
TrojánTündemutatta be a díjazottakat, akik munkájukkal, alkotásukkal gondolatokat és véleményt
fogalmaznak meg. A zsüri az eredetiséget, az ötletet díjazta.
Az alkotások között volt több,mely az emberi szívet ábrázolta, mint anatómiai elemet,mely mindenre
rezonál, lüktet, pumpál.
A négy fődíjas: Zaránci Adél,Tóth Veronika,Győri Jó Kata,Karácsony Beáta
Különdíjasok: Molnár Tamara, Németh Orsolya,Farkas Veronika, Tóth Adél
Ötven ketten kaptak elismerő oklevelet,hozzátéve, hogy ma itt mindenki nyertesnek érezheti magát.

