
 

 

 

 

Sajtóközlemény 
 
 
Glazov Viktória kiállítása 
az Infoparkban 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 17. − Hétköznap Magyarország legnagyobb informatikai 
szolgáltatójánál SAP projekt asszisztens, szabadidejében autodidakta festını és 
novellákat  ír. Ki is Glazov Viktória? 2010. szeptember 23. és október 17. között erre 
kaphat válaszokat minden érdeklıdı, aki ellátogat az Infopark B épületébe a sokoldalú 
festını legfrissebb képeit bemutató kiállítására. 
 
Az IT Services Hungary nem elıször karol fel fiatal mővészt, kiemelt figyelmet fordít a 
sokszínőségre és a tehetségek gondozására. A vállalat debreceni irodaházában berendezett 
képzımővészeti galéria, mely hathetente más és más fiatal, tehetséges debreceni mővész 
munkáját mutatja be, májusban az egy éve az ITSH-nál dolgozó kolléga-festını 
tavaszköszöntı képeinek adott otthont. Az IT Services Hungary segítségével 2010. 
szeptember 23. és október 17. között Budapesten is bemutatásra kerülnek Glazov Viktória 
festményei. (Infopark, Neumann János utca 1/B)  
Az autodidakta mővész három éve kezdett festeni, ekkor jött rá, hogy a festészet a belsı 
világ kifejezésének egy különleges módja, melynek varázsereje van. 
„Ugyan a mővészetek és azon belül a festészet iránti érdeklıdésem már nagyon korán 
kialakult és folyamatosan kiállításokra, valamint az egyes mővészeti ágak tanulmányozására 
vonzott, a bátorság a festészethez csak jóval késıbb tört utat.” – meséli Glazov Viktória. � 
Elmondása szerint a mővészethez való szoros viszonyát családja inspirálja. 
 
Munkáira emellett nagy hatással voltak a Zsolnay-pirogránitok, melyek egészen a szecesszió 
koráig visszanyúló történelmében és eredetében egyre inkább elmélyedt az idık során. 
Képeit ezen korok érdekességet és szépséget tartogató életfelfogásával, értékeivel ruházta 
fel. Elsı kiállítása a Magyar Szecesszió Házában volt.  
„Élem, szemlélem és tanulom az életet - a festmények révén is. Mindegyik képnek más és 
más a története, mégis egy irányba mutatnak: az ÉLET csodáinak tisztelete és megörökítése 
a feladatuk.” – mondta Viktória, aki kiemelte: a letisztult háttér, valamint a feliratok a 
mindannyiunkban örökkön élı gyermeki naivitás, illetve az arra való vágyódás 
megszólalásai. 
 
A kiállitás megnyitója alkalmából fellép Grecsó Zoltán kortárs-táncmûvész, táncpedagógus, a 
Willany Leó Improvizációs Táncszínház vezetõje. Grecsó Zoltán improvizációi a határokat 
feszegetik, arról szólnak, hogy hogyan lehet egy pillanat alatt mővészetet, „csodát” csinálni. 
Jellemzınek mondható az elnémíthatatlan nyugtalanság, a kérdésfeltevés, a vágy az 
önmegismerésre és önkifejezésre. 
A két müvész törekvése itt találkozik. Szenvedély az önismeretre, mely mind a képekben, 
mind a mozdulatokban felszínre tör. 



 

 

 

 

Az IT Services Hungary Kft. bemutatása 
2008-ban az “Év befektetıje” díjat nyert IT Services Hungary Kft. (ITSH) a T-Systems International 100 %-os tulajdonú 
leányvállalata. A T-Systems nemzetközi termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország egyik 
legnagyobb és legdinamikusabban fejlıdı informatikai szolgáltató központja. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási 
szolgáltatások széles körébıl a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint fejlesztésre 
és rendszerintegrációra összpontosít. A dinamikus fejlıdés eredményeként a budapesti központ mellett az ITSH 2007-ben 
megnyitotta debreceni irodáját is. 
http://www.it-services.hu 

 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjainak és hálózatainak a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat nyújt 
multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege integrált 
megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövıjének biztosítása céljából. Közel 45 300 munkavállaló dolgozik 
azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei alapvetı 
üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 8.8 milliárd euró árbevételt generált a 2009-es pénzügyi évben. 

 
 
 

További információ: 
 
Glazov Viktória 
Tel: 0620-444-7581 
Email: viktoria.glazov@gmx.at 
Weboldal: www.glazovviktoria.com 
 
IT Services Hungary Kft. 
Nagykálnai Andrea 
kommunikációs vezetı 
Tel: 06 1 456 54 00 
Email: andrea.nagykalnai@it-services.hu 
 
 


