Tisztelt Szülők, Kedves Kollégák!
A Bródy Imre Gimnáziumban 1993-ban indítottuk az első speciális – művészeti/média osztályt, melynek egyik különlegessége az volt, hogy az Iparművészeti –, a
Képzőművészeti –, a Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett művésztanárokkal
olyan képzést ajánlottunk a diákoknak, mely szemléletében, módszereiben és
eszközhasználatában egyaránt korszerű volt.
Másik különlegességünk az volt, hogy a hozzánk jelentkező diákok szüleitől magától
értetődően jelentős erkölcsi támogatást is kaptunk. Ösztönzésükre hoztuk létre – a ma is
szakmai kuratóriummal rendelkező – M. S. Mester Alapítványt, mely garantálja, hogy a
szülők anyagi támogatását mindenkor a közös céloknak megfelelően használja fel.
Az M. S. Mester Alapítvány felvállalja, hogy a média- (mozgókép, videó, fotó), vizuális
kultúra, drámajáték, kommunikáció szaktanárok együttműködésével média
eseményeket, művészeti pályázatokat, fesztiválokat szervez, és támogatja a diákokat
mindenkori alkotómunkájában.
A tavalyi tanévben mindösszesen 307 000 Ft támogatás gyűlt össze a szülői
hozzájárulásokból és 28 000 Ft 1%-os felajánlásokból, amit köszönettel vettünk. Az
összeg csaknem háromnegyedét iskolánk minden médiás és művészetis diákját érintő
eseményre fordítottuk, a 7. BIG Országos Diák- és Ifjúsági Filmfesztiválra.
https://www.facebook.com/bigfilmfesztival
Az országos BIG Filmfesztivál szakmai elismertsége egyre nyilvánvalóbb, az Újpest TV
folyamatosan
sugározza
a
diákjaink
által
szerkesztett
műsorokat.
http://www.ujpest.hu/media_ujpesti_kozeleti_televizio/jovoido
A fennmaradó összegből 2 kiállításra költöttünk, több mint 100 fotóminőségű képet
nyomtattunk, kereteztünk, elhoztuk az I. és II. díjat az Újpesti Fotó és képzőművészeti
pályázatról, 6 diák fotóját neveztük országos fotópályázatra, kettejük szerepelt a pécsi
kiállítás legjobb 70 diákmunkája között. Nem költöttünk alapműködésre, nem
vásároltunk eszközöket, nem javíttattuk meg hibás technikai berendezéseinket, nem
tervezhettünk alkotó tábort. Az idei tanévet egyetlen működőképes fényképezőgéppel,
szinte működésképtelen stúdiótechnikával kezdtük. Az iskolarendszer központosítása a
nálunk zajló speciális képzéseknek egyelőre nem kedvezett, egyre súlyosabb terheket
viselünk, egyre nagyobb szükségünk van a szülői ház támogatására. A diákok pedig
igenis igénylik a színes, érdekes, gyakorlatorientált óráinkat!
Mindezeket kérjük, vegyék fontolóra, és ha továbbra is támogatják gyermekeik speciális
média/művészeti képzését, kérjük, járuljanak hozzá minimum 10 000 Forinttal.
Számlaszámunk:
10403181-31818511-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Rózsadombi fiókja).
A https://www.facebook.com/MSMesterAlapitvany közösségi oldalon kísérhetik
figyelemmel aktuális eseményeinket, diákmunkákat, pályázatokat.
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