
Képző- és iparművészet
az iskolákban"

Képzőművészeti életünknek több,
mint 10 éve ünnepi eseménye a szep-
temberben évente megrendezett Kép-
zőművészeti Világhét, melyet az
UNESCO Képzőművészeti Szerveze-
te a különböző országok Képző- és
Iparművészeti Szövetségeivel együtt
rendez meg.

Érdemes azonban azt is megemlí-
teni, hogy a nagy képzőművészeti
hagyományokkal rendelkező Szolno-
kon már 1963-ban megszületett a
Képzőművészeti Hetek kétévenkénti
megrendezésének gondolata.

Hazánkban — csakúgy mint más
országokban — gazdag programso-
rozat, rangos kiállítások és egyéb, a
képzőművészethez kötődő események
teszik jelentőssé a világhetet.

Az ezévi világhét mottója: „Kép-
ző- és iparművészet az iskolában."

Alig hiszem, hogy a világheteknek
aktuálisabb, több vitát kavaróbb és
fontosabb jelmondata lehetett volna
ennél. Köztudott ugyanis: sokoldalú
kritika tárgya régóta iskoláink —
különösen egyes középfokú iskoláink
— művészeti nevelése.

Nem gondnélküli feladat a jövő
közönségének formálása sem. Lo-
sonczi Miklós szavával: „Az, hogy
értse és életté alakítsa a művészet
kincseit, emberi kibontakozásának
örömét, távlatát találja meg benne."

A művészeti nevelés eredményes-
sége feletti vita az új tantervek be-
vezetése óta nem sokat csendesedett.
Pedig szerény eredményeink feltét-
lenül vannak. Valamelyest növeked-
tek a vizuális nevelés lehetőségei. Üj
szemléletű rajzoktatás folyik isko-
láinkban. A rendelkezésre álló idővel

azonban rajzpedagógusaink közel
sem elégedettek.

Több iskolánkban meghonosodott
az iskolatárlatok rendszere, melynek
a mai esemény is pregnáns bizonyí-
téka. Ezekben az intézményekben
rendszeres képzőművészeti élet bon-
takozott ki. Gazdagodott a képző-
művészeti szakköri tevékenység. Sok-
oldalú a gyermekek ösztönzése a
különféle pályázatokon való részvé-
telre.

Rajztanáraink — akik Lyka Károly
szavával „az ízlés nevelői" — oktató-
nevelő munkájuk mellett mindin-
kább bekapcsolódnak a műhelymun-
kába. Alkotótáborok, képzőművészeti
körök, stúdiók lelkes résztvevői, és
közülük a legjobbak rendszeres ki-
állítói a pedagógus-képzőművészek,
vagy éppen a megye képzőművészei
tárlatainak. Olyen nevelői személyi-
ségek, akiket Hincz Gyula oly szép
szavakkal így jellemzett: „ők azok,
akik morzsolódó gondolatainkat egy-
befogják, homályosodé szemünkbe új
fényeket lopnak, ők szellemünk út-
jelzői és lankadó akaratunknak meg-
lendítői."

A mostani mottó jegyében szerve-
zett képzőművészeti események kü-
lönösen alkalmasak arra, hogy köze-
lebb vigyék a művészetet az ifjúság-
hoz. A mi iskoláinkban is figyelemre
érdemes kezdeményezések és akciók
történtek és történnek ebből az alka-
lomból.

Külön örülünk annak, hogy az or-
szágos pályázatba Szolnok megyei is-
kola is — Cserkeszőlő — bekapcsoló-
dott, és pályázatukat a bíráló bizott-
ság megvalósíthatónak, reálisnak
ítélte.
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Városainkban és jó néhány közsé-
günkben is kiemelkedő jelentőségű
képzőművészeti vagy iparművészeti
kiállításokra kerül sor.

Iskolásaink tömegesen keresik fel
megyei alkotóink műtermeit; számos
fontos képzőművészeti jellegű ta-
nácskozást, előadást, filmvetítést
gyermekfoglalkozást, vetélkedőt tar-
tanak; de bemutatkoznak több ren-
dezvényen gyermekeink is alkotása-
ikkal. Igen sok helyen ismerkedhet-
nek tanulóink a legkülönbözőbb
képzőművészeti kiadványokkal.

Megtiszteltetés számunkra, a me-
gye művésztársadalma, a képzőmű-
vészet iránt érdeklődők számára,
hogy az 1984 évi Képzőművészeti Vi-
lághét megyei programsorozatát
Hincz Gyula Kossuth- és Munkácsy-
díjas kiváló művész válogatott fest-
ményeiből és grafikáiból rendezett
kiállítással nyithatjuk meg a megye-
székhely rangos felsőoktatási intéz-
ményében: a Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Főiskola Szolnoki Tago-
zatán.

őszinte nagyrabecsüléssel köszön-
töm a 80 éves Hincz Gyula festő- és
grafikus művészt, Művésztelepünk
több mai alkotójának mesterét, a
művészt és a tanárt, akinél méltóbb
kiállítónk a mostani világhéten alig-
ha lehetett volna. Nagy öröm szá-
munkra, hogy személyes megjelené-

sével is megtisztelte városunkat, mai
nyitó rendezvényünket.
Barcsay Jenő múlt évi és Borsos
Miklós ezévi kiállítása után a mai
esemény is bizonyítja, hogy a képző-
művészeti hagyományaira büszke
Szolnok megye nyitott az országos
értékekre.

Köszöntöm a kiállítás megnyitójá-
ra érkezett minden kedves vendé-
günket, a mai nap szakmai program-
jának résztvevőit, közreműködőit, a
megjelenteket.

A Világhét alkalmából köszöntöm
a megyében élő, megyénkhez kötő-
dő képzőművészeket, akik alkotó te-
vékenységükkel hagyományos mó-
don hozzájárulnak, és szélesítik szel-
lemi életünk horizontját. Művészi
munkásságukhoz erőt, egészséget és
jó alkotói közérzetet kívánok.

Megköszönöm a mai eseményt elő-
segítő intézményeknek, mindenek
előtt a Damjanich Múzeumnak, a
Főiskolának, a Képző- és Iparművé-
szek Közép-magyarországi Területi
Szervezetének és mindazoknak a
munkáját, akik közreműködésükkel
lehetővé tették, hogy az 2984. évi
Képzőművészeti Világhét esemény-
sorozata is méltó lehessen az ünnepi
alkalomhoz.

DR. VINCZE SÁNDOR

Elhangzott a „Képzőművészeti Világhét" Szolnok megyei programja megnyitóján, 1984. szép-*
tember 21-én.
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