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tőtös Mirta diorániinaÍ ÍiállÍtisa

Mikrcvi|ágol* eírnmel rryílt ki*l-

!íiás /{óris Miárta *lkotásaiból a

B!bó Nstván 6ií*'láaillrn a:liiiiában

rnálcius 25.é*. & tárlat*n l{áddr

3ános Mik|ós Mu*káesy.díias f*s-

t6$úv{ása *lgx{iott besgádet.

- Anku kislánykoronban a baba-

szlbánat rendugetten, najd később

fizkát tanutva viLanyvilágításnl szuel.

ten Íet, nég nen gondoltan arra' hlgy

vahnku barkásoló kedvenet a nű.

vbzetek szotgátatába állÍnn, Ma nár

unokáin játsznak azal az álta|an ké-

szÍtett, eneletu babahazal' anelyet

Eykor teányain karasnyra kptak,

8 kk baratnők néltán codájára jár-

tak. tzért talán nen is hhetett Vélet-

len, hogy a kibncvenes évek végén, de-

cnbu 6.n virndóan piros tintával írt

levetet tatáttan u ablakonban, A Mi-

kulas bátsi arra kért, hogy nagyon u+

retne egyszu ő is ajándékot kpni' 8
hplem nE xobájának kis nakettié-

ve|, nert u ninden vágya! Kérésének

iirönnelteften elegeÍ- tudtuk meg a

kezdetekről Kőrös Mártától'

fuután sona szÜ|ettek a kis három-

dimenziós a|kotások. Ezek a diorámák

kü|önÍé|e témákban kévü|tek, pé|dáu|:

gyermekkor, noszta|gikus visszaemlé.

kezések, é|etterek, épü|etek.

- kkgogiai dkbnával 8 dokorá.

tusnt Íetvértuve időn nagy r&zét ter-

nészetesen a hivatásonnak szutelen,

án nindig yakÍtok Ídőt arn, hogy kd-

va tnbbinnak é|jek, A kis a|kotaok el.

k8z1it8e bár rendkÍvul időigényes, de

tetjau nEnyugtató foglaktlság,

Mnka ktjzben yinte uárnyalnak gon-

dotataÍn, hogy nit 8 hogyan kbzÍtsek,

hová he|yezek, a gyujtőszenvedé-

tyennek hodolva bárnerre járlk is, k|-

kiszeneinnel nár minden apraágban

va|anitye n berenduési tárgyat látok,

Kőrös Márta 1998 és 2008 között az

Újpest Kozművelódési Kör muvészeive|

2 közös král|ítason mutathatta be a|ko.

tasait. Legúóbb 2009 júliusában Füred

anno címme| smos Zsuzsa graÍikus.

művásvel nyíft közös tár|ata Ba|aton-

Íüre&n. Legelso önál|ó kiál|Ításának a

Bibo ktlán Gimnázium ad otthont. A

megnyitón Kádár János Miklós Mun-

kxsy+p Íestőművész hangsú|yozta:

reMkíu.lii arányénékke| kel| rende|.

kemie ar:najt. aki ilyen a|kotásokat ké-

szít. Ra^r'natott: a diorámákon érze|mi

mvetr4qes€l( jelennek meg, és ezek

képeax a nr,lászet |ényegét.

GvrnrrrrrrrÚson. A megnyitón a Napsugár ivodák és BöIaőde tagintézményeik iáró g.verekar dtak műsort Mongyí|larian.

na,KatapátiBé|ánéas,d*,a,ennli,ietaáj.vi..,'u.''.t.t,anTotYk€lí{íetri.':íÍll1lj:,53fr
j"1ffiuil',i*^oíi-'to'-'til.iao*É:gKwáts\i|lória,aFazekx-.skohhatffio=i$ostanu|ója,va|amint íl3s

í;* il,/,/ il. biús diákok. Az e|őadás a felkészÍtő pedagogusok ás a vül& mvaogáá'al valósult meg.
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