A mi világunk
Gyermekrajzok

a Zánkai Gyermekalkotások
gyüjteményéból

Galériája

· A Magyar ÚUörők Szövetsége a Balatoni Úttörővárosban,
Zánkán létrehozta
a Gyermekalkotások
Galériáját.
A gyűjtemény alapját az országos úttörő képző- és iparművészeti p~lyázatokra
beküldött alkotások, továbbá a képzőművész-szaktáborokban
és az őrsvezetőképzés ideje alatt
készült legjobb munkák alkotják. A pályázatokon
kitűnt és
nyilvántartásba
vett gyermekek közül a legtehetségesebbeket minden nyáron képzőművészeti szaktáborba hívják meg,
ahol kiváló művészek irányítása mellett dolgoznak.
A gyűjteményben
mintegy 5000 zsürizett magyar gyermekalkotás szerepel. A Galéria legjobb anyagát az Úttörővároson túl, az ország nagyvárosaiban
is bemutatják.
A nemzetközi pályázatokra
33 országból érkezett gyermekalkotások is gazdagítják a gyűjteményt 1976 óta.
Amikor a kisgyermek az értelmi fejlődés meghatározott
szakaszába érkezett, az irányítá felnőttek gondossága révén
- a beszéd művészetével együtt - megtanulja,
hogya
tapinthatá világnak van egy, látványban jelentkező arca is.
Azt is felfedezi,
hogy e látvány
rögzíthető.
Segítségével
gondolatok,
érzelmek, tartalmak
közvetíthetők. Az egyszerű
rcjzolqctéstől
a tudatos közlésig hosszú és küzdelmes az
út. Az egyes alkotások természetességgel,
egyszerű bájjol
és kedvességgel tükr.özik a környezetet, a gyermekek életét. Elményanyaguk a kiállított
(bemutatott)
munkákon sajátos szín- és forma képzésben mutatkozik meg.
A képek saját nyelvükön

beszélnek alkotóik

*
A képek jegyzéke alkotóik

feltüntetésével

1. HaszilJó Tamás 1. o. (Kecel)
"Indiánok"

(színes filc)

2. Börcsök Agnes II. o. (Makó)
"Olök

a zsiráfon"

(tempera)

3. Szabó Emese Ill. o. (Makó)
"Madáretető"

(kréta)

:

helyett.

· 4. Antoni

Zsolt IV. o. (Kecel)

"Cirkuszban"

(tempera)

5. Kalányos Gyöngyi V. o. (Komló)
"Az úttörők 12 pontjából"

(kréta)

6. Schőnig Anikó V. o. (Ajka)
"Mese"

(vegyes)

7. Orsós János VI. o. (Komló)
"Boszorkány"
8. Goldinger
"Tél"

(tempera)

Mária

VII. o. (Komló)

(színes szőttes)

9. Tóth Emma VilI. o. (Debrecen)
"Tükröm, tükröm"
10. Navratil
"Orülünk

(batik)

Zsuzsa - Koszto Ildikó VilI. o. (Pécs)
a ~ékének"

(kréta)

11. Takács László VilI. o. (Budapest)
"Tengeri világ" (tempera)
12. Babka Ildikó, Birgés Klára, Böröczky Szilvia, Kiss Ildikó,
Lővey Irén, Sárkány Judit és Szávolovits Agnes
12-13-14 éves tanulók
"Mese"
(készült
szaktáborban)
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