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Informatika a mővészetért – Az IT Services Hungary Galériája fiatal, tehetséges
mővészek kiállításainak ad otthont.
A T-Systems leányvállalata, az IT Services Hungary (ITSH) 2009-ben nyitotta meg high-tech
irodakomplexumát

Debrecenben.

Az

országosan

1800

munkavállalót

foglalkoztató

informatikai vállalat a munkahelyteremtésen felül kiemelt hangsúlyt fektet az oktatás, az
ifjúság és a kultúra támogatására is.
Az ITSH debreceni irodaházának elıcsarnokában berendezett képzımővészeti galéria
hathetente más és más fiatal, tehetséges debreceni mővész munkáját mutatja be. 2010.
június 14 -ig az ITSH Galéria egy különleges kiállítással büszkélkedhet, hiszen a vállalat
egyik munkatársa, Glazov Viktória tavaszköszöntı képei tekinthetık meg.
Az autodidakta festını munkáira nagy hatással voltak a Zsolnay-pirogránitok, melyek
egészen a szecesszió koráig visszanyúló történelmébe és eredetébe egyre inkább
belemélyedt az idık során. Képeit ezen kor érdekességet és szépséget tartogató
életfelfogásával, értékeivel ruházta fel.
Glazov Viktória saját elmondása szerint éli, szemléli és tanulja az életet - a festmények révén
is. Jelen kiállítás képei jól tükrözik a gyermeki rácsodálkozást a világra, és a vágyat a
harmóniára. A képek tényleges átéléseket tükröznek vissza, azzal a határozott szándékkal,
hogy mindabban a pozitív élményeket örökíti meg és adja tovább. Ez a folyamat egy állandó
tanulás a szépség meglátását illetıen. Glazov Viktóriát kérdeztük képeirıl:
„Tavasz alkalmából azt a képemet emelném ki, melyen két virág látható, száruk az egyik
legszebb és legtisztább magyar népdalt idézik (Tavaszi szél vizet áraszt…). Mint minden
képnek, ennek is külön története van: ez a találkozások érdekességében rejlik. Itt nem csak
szerelemrıl van szó. Minden találkozás érdekes, és vannak azok, melyek elementáris
erejőek, melyeknél az ember nem csak érzi, hanem tudja is, hogy itt valami nagyon jelentıs
történik – viszont a jelentıségének mibenlétét lehet, hogy csak késıbb tudja megfogalmazni,
amikor átlátja a történéseket.„

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.
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