Zastretý farebný svet

Čas plynie... Nechce sa nám veriť, že už ubehlo desať rokov od prvého
stretnutia sa Staromestskej knižnice so Spojenou školou internátnou pre deti so
zrakovým postihnutím na Svrčej ulici pri organizovaní výstavy Zastretý farebný svet.
Výstava každoročne predstavuje novú výtvarnú tvorbu nadaných detí
s úžasným citom pre sprostredkovanie skutočného , ale aj fantazijného sveta
prostredníctvom výtvarných výrazových prostriedkov.
Výstava Zastretý farebný svet , ktorá sa pravidelne koná pri príležitosti
Medzinárodného dňa nevidiacich (13. 11.), bola inštalovaná v pobočke
Staromestskej knižnice na Karadžičovej č. 1 od 11. do 30. novembra.
Na tri týždne sa priestory pobočky stali domovom pre vyše dvesto výtvarných
prác - výrazných olejomalieb, podmanivých akvarelov, jemných pastelov,
expresívnych malieb na skle, poetických malieb uhľom a kriedami , ale aj vydarených
dielok z keramiky, plastelíny, papiera, vlny, korálikov, prác vytvorených
kombinovanými technikami s použitím darov prírody – listov, plodov, kvetov.
Vnímavého diváka prekvapila rozmanitosť výtvarného prejavu detí rôzneho
veku . S obdivom prechádzal od jedného diela k ďalšiemu a nestačil sa čudovať
tematickému výberu, zmyslu pre kompozíciu, úžasnému citu pre kombináciu farieb.
Výstava bola dôkazom, že výtvarné umenie je deťom naozaj blízke. Na vernisáži
však deti dokázali, že majú vzťah aj k hudbe a recitácii. Zazneli prekvapivé verše
básnika a vtipné slová spisovateľa, ktoré doplnili lahodné tóny huslí, flauty a spev.
Spoločné vystúpenie detí zo Základnej školy na Grösslingovej ul. a detí zo Spojenej
školy internátnej pre deti so zrakový postihnutím na Svrčej ulici bolo veľmi príjemné.
Talentované deti si zaslúžia nielen obdiv, ale aj podporu svojho snaženia. Je
príjemné vedieť, že jestvujú ľudia, ktorí si to naplno uvedomujú a sú ochotní pomôcť.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. pohotovo prispelo finančným
darom na zakúpenie výtvarných pomôcok, ktoré na vernisáži osobne odovzdal
riaditeľ spoločnosti Ing. Alexander Holénia. Za to mu patrí vďaka! Vďaku si zaslúžia
aj panie učiteľky, ktoré chápu svoju prácu naozaj ako poslanie a obetavo
odovzdávajú svoje znalosti deťom.
Čas plynie... Rýchlo. Nezadržateľne. Pri takomto krásnom podujatí nám to
však nevadí. Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutie s umením, ktoré vyčaruje úsmev
na tvári a pohladí dušu.

Eva Hurajová
vedúca pobočky Staromestskej knižnice
na Karadžičovej č. 1
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