MOJZES ANITA
A nagyvilág iránti felfedezési vágy már gyerekkorom óta hű társam. Szüleim egész kisgyerekkorom
óta fontosnak tartották a családi kirándulásokat,
utazásokat, megalapozva ezzel a közvetlen és
tágabb
környezetem
iránti
nyitottságomat,
érdeklődésemet. Az utazásból később szenvedély
lett és szinte azonnal kapcsolódott hozzá egy másik
csodavilág, a fotózás. Eleinte csak egy nagyon
Y
egyszerű analóg
géppel, majd a technika fejlődése
nyomán egyik digitális fényképezőgép követte a
másikat. Bár családom és barátaim mindig
elismerően nyilatkoztak a fotóimról, számtalanszor
hallottam azt tőlük, hogy nagyon jó érzékem van a
fotózáshoz, vagy, hogy a látásmódom különleges
hangulatot kölcsönöz a képeimnek, egészen tavaly
nyárig nem gondoltam arra, hogy ezt egy
magasabb szinten műveljem. Aztán ahogy az lenni
szokott, derült égből villámcsapásként ért a
felismerés, a fotózás az én utam. A technikai tudás
elsajátítása érdekében elvégeztem egy fotós iskolát
és megvásároltam életem első DSLR gépét, ami
egészen új távlatokat nyitott. Ez a néhány, itt kiállított
kép első nyilvános megjelenésem és előkészíti a
2018
őszére
tervezett
nagyobb,
egyéni
fotókiállításomat a Benczúr Házban. Igyekeztem
minden kategóriában és többféle fotós korszakomból
a számomra legkedvesebb képeket összeválogatni,
ami egy fotós számára a legnagyobb kihívás. Bízom
benne, hogy Önök is örömüket lelik Magyarország és
a nagyvilág itt kiállított csodáiban.
VÁMOS REGINA
Pedagógusként 31 éve tanítom a gyerekeknek a
rajzolást és festést a 6-tól 11 éves korosztálynak.
Mindig is rajzoltam, festettem a természet szépségeit,
melyek a lelket gyógyítják.
14 évvel ezelőtt rátaláltam egy olyan festészeti
technikára, amely mindenkit sikerélményhez juttat. Ez
az enkausztika, más néven a viaszfestészet. Ecset
helyett vasalót, festék gyanánt méhviasz krétákat
használok. Képeimen a természet harmóniáját,
varázslatos szépségeit szeretném tükrözni.
Ma Magyarországon kevesen ismerik ezt a
festésmódot, ezért igyekszem minél több emberhez
eljuttatni.

(… folytatás Vámos Regina)
A festés mellett a szobrászat szerelmese is vagyok.
Textiből készítem szobraimat. Ezekből is elhoztam
néhányat a vásárra.
A leányom is alkotó, a kézművesvásáron ásványékszereit mutatja meg.
VARGÁNÉ NÉMETH KRISZTINA
A Magyar Posta Zrt. Társasági Szolgáltatások
Igazgatóságán dolgozom titkárnőként.
Gyermekkorom óta szeretek rajzolni, de soha nem
éreztem magam elég tehetségesnek. Az elmúlt
években hallottam a jobb agyféltekés rajzolásról és
nagyon kíváncsi lettem, hogy nálam is működik-e,
ezért jelentkeztem egy tanfolyamra. Itt megtanultam
a technikát és először grafikákat készítettem.
Eközben hallottam, hogy vannak festőtanfolyamok is,
és felbátorodva a sikereken jelentkeztem az egyik
közösségi élményfestésre. Mivel itt is rögtön sikerélményem volt elkezdtem önállóan is festeni. Eddig
elsősorban reprodukciókat csináltam, de már
próbálkozom saját ötlet alapján is festeni.
A kézművesvásáron dísztárgyakkal, felújított petróleumlámpákkal mutatkozik be.

*
A további napokon (július 16-ig)
a tárlat megtekinthető
hétköznapokon 10.00–18.00 óráig.
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1-322-4240
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KIÁLLÍTÓK:
BALLA MELINDA – textilképek
BOLDIZSÁR IRÉN – festmények
DULINAFKA GÁBOR – festmények
GAÁL ALEXANDRA – rajzok, festmények
HORVÁTH-PAP FRANCISKA – rajzok, festmények
MOJZES ANITA – fotók
VÁMOS REGINA – viaszképek
VARGÁNÉ NÉMETH KRISZTINA – reprodukciók

A tárlat ismertetésére, az alkotók
bemutatására
2018. június 23-án,
a BENCZÚR HÁZ kertjében rendezendő
JUNIÁLISON, a postás dolgozók
kézművesvásárán kerül sor.

