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Fazekas Levente
és a százhalombattai Ifjúsági Műhely

Szabad a falfirka

A falfirka tiltott tevékenység,
mégis illegális alkotások
tömegei születnek az éjszaka
leple alatt. Erre alapozta
legújabb programját
a százhalombattai SZIKE
Ifjúsági Műhelye, amely
diákok segítségével szépíti
meg a város néhány
sivár falát.

Igazi álomprojektben vehettek részt idén a százhalombattai fiatalok: nem elég, hogy legálisan festhettek a város
több központi falára, még a kötelezőként előírt iskolai
közösségi szolgálatot is kipipálhatták az alkalmi piktorok.

Szem előtt az ifjúság

Az intézményes kereteket a SZIKE Közéleti és Kulturális
Kezdeményezések Körén belül szerveződött Ifjúsági Műhely
nyújtotta, amely kiállításokat, nyári táborokat, zenei esteket és más kulturális eseményeket szervez kifejezetten a
helyi fiatalok számára. Igény régóta lett volna már hasonló
szervezetre, a konkrét megvalósításra azonban csak 2013ban került sor. Az igények és a lehetőségek felmérése után
ugyanis ekkor alapította meg az Ifjúsági Műhelyt barátaival
Fazekas Levente, aki az egyetemről szülővárosába hazatérve
sivárnak ítélte a helyi ifjúsági aktivitásokat.

Művészek és gyerekek a városért

A csapat legutóbbi projektjéhez elnyerte az Új Európa
Alapítvány iskolai közösségi szolgálattal foglalkozó programjának támogatását, így zöld utat kaptak arra, hogy
Százhalombattán három helyszínen is monumentális falfestménnyel színesítsék a várost. A Széchenyi István
Szakközépiskola két külső falrészére geometrikus mintázat került Regős Ágnes képzőművész vezénylete alatt.

Zöld utat kaptak arra, hogy
Százhalombattán három helyszínen
is monumentális falfestménnyel
színesítsék a várost.
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Ifjúsági Műhely
A százhalombattai képzőművész-tanár, Fazekas Levente
és kollégái a helyi fiatal közösség életének felpezsdítésén fáradoznak. Rendszeresen szerveznek kulturális
megmozdulásokat a battai ifjaknak, legutóbb a KÖSZ!
Program által támogatott projektjükben középiskolások
segítségével színesítettek meg jellegtelen városi falakat.

Emellett Varga László tervei alapján a Kodály Zoltán
sétány egyik társasházának északi oldala színesedett
meg az Arany János Gimnázium diákjainak keze által,
valamint szintén a Kodály Zoltán sétányon, a 10–12.
szám alatti társasház oldalára egy, a 80-as években
készült falfestményt álmodtak újra Fazekas Levente
segítségével rajzfilmes stílusban. Így lett Rumcájszból
Darth Vader, egy kifakult napocskából pedig a Csillagok
háborújának hipermodern űrállomása.
A felhívás a vártnál is több gyereket vonzott: a meghirdetett 30 fő helyett végül közel 50 gyerek ragadott ecsetet,
és nagy részük még a kötelező órákon túl a szabadidejében is folytatta a munkát.

