Kedves Látogatók!
Szeretettel köszöntöm Önöket Györe újabb megvalósult álmának, a Helyi Alkotók Házának
kiállításain.
„ Az emberi nemnek hivatása nem a rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon,
alkosson, teremtsen…
Munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig.”
Széchenyi István szavai a mi feladatainkat is meghatározzák: teremteni, alkotni!
Mindannyiunkban él a vágy, hogy valami maradandót hozzunk létre. Mindenkinek vannak olyan
ötletei, gondolatai, ami másnak nem jut eszébe.
„Látni, amit mindenki lát, gondolni, amit senki sem gondol, ez a kreativitás.”
Mindenki lehet kreatív, ha mer kreatív lenni. Mindenki másban tehetséges és néhányan ezt a
tehetséget művészi szinten képesek kibontakoztatni faragásban, festésben, tojáshímzésben,
fotózásban.
Az önkifejezésnek millió célja lehet. Az, hogy valami maradandó értéket alkossunk, csak egy a sok
közül.
Lehet cél magunk, vagy mások szórakoztatása; lehet az önismeret vagy az önfejlesztés eszköze; lehet
kapcsolatkeresés ember és ember között; lehet magyarságunk kifejezése, elődeink tisztelete vagy
hagyományaink őrzése.
A sokszínűség arra is képes, hogy összekovácsoljon egy közösséget, hogy utat találjon az emberek
lelkéhez.
Az első kiállítást, a bemutatkozást mindig nagy izgalom kíséri. Hogyan fogadja a nagyközönség?
Tetszik-e majd?
Alkotóházunk első kiállítói: Baksics Tibor, Filamella Edit, Pataki Anna, Dr.Tillmanné Csoma Éva,
Vargáné Ledneczki Anna és Czékmány Tibor.
„Nem én találtam meg a fát, a fa talált meg engem”- állítja magáról Baksics Tibor, aki eleinte kovácsoltvas
munkáival próbálta meg kifejezni gondolatait, de a vas hidegnek, érzelemmentesnek tűnt számára.
Egy kezébe akadt fadarab ihlette első művét - így talált rá a fa.
Művei ma már a világ számos országában megtalálhatók.
Fába álmodta a magyar őstörténetet és hiedelemvilágot.
Más munkáiban is- legyen az bútor, használati tárgy, portré vagy köztéri alkotás - következetesen megjelennek
az ősi motívumok, monogramját is rovásírással jegyzi.
Mindig keres, kutat, új utakkal próbálkozik. Tisztelettel és szeretettel nyúl a fához, alkotásain szinte érezzük azt
a kíváncsiságot, amivel a fát fürkészi, hogy felszínre hozza a benne rejlő csodát.
„A fa árnyék, meleg, termés, asztal és ágy, bölcső és koporsó, hajlék”- véli a mester.
Ezt bizonyára Önök is így érzik majd, ha megnézik műveit.
Az ősök tisztelete, értékes hagyományaink megmentése, továbbadása ösztönözte alkotásra Filamella Editet is,
aki a tojásírással a dédnagymamája révén ismerkedett meg gyermekkorában, amire így emlékezik:
„Nagypéntek reggelén összegyűltünk a dédim nyári konyhájában a sparhelt mellett… vittük a megfőzött
tojásokat. Addigra a dédim már megmelegítette a viaszt egy kis fémedénykében, és elő voltak készítve az írókák,
itteni szóval gicák is, amiket ő maga készített. ..Délutánba nyúlóan készültek a szebbnél szebb írott tojások,
amelyek húsvétvasárnap reggelére a nyuszi fészkekbe kerültek és ezt adtuk a locsolóknak is.”
Edit első összegyűjtött mintáit is a dédi által írott tojásokról rajzolta, majd gyűjteni kezdte a Kárpát-medence
tájegységeinek mintáit is. Számos technikát megtanult és alkalmaz munkáin, amelyek ma már a „Hagyományos
Míves termék” és a Hagyományos Mester Remek” minősítéssel is rendelkeznek.
Hogy miért tartja fontosnak a hagyományok tiszteletét, megőrzését?
Mert: „a hagyományőrzés híd a jelen és múlt között;”
Mert: őseinktől kaptunk nyelvet, írást, életmódot, élettapasztalatot, egyszóval életet;

Mert: valódi dísszel ékíti lelkünket, környezetünket;
Mert: talán eljutunk odáig, hogy beépül életszemléletünkbe, és ami még fontosabb, a gyermekeinkébe;
Mert, ahogy Kodály Zoltán mondta: „Az elődök kultúrája egy kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem teremti magának.”

Pataki Anna hobbija a fotózás.

Erről így beszél:
„Nem vagyok művész, még csak fotós sem. Amatőr vagyok, aki szereti a természetet, melynek szépségéből,
különlegességéből, monumentalitásából szeretnék egy parányit megragadni, megörökíteni.
Hogy mi van a képeimen? Amit a természet megmutat. Néha az is, amit másként észre sem vehetnénk,
szabadszemmel
nem
is
látnánk.
Talán
azért
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annyira
a
makrofotózást.
A természet megunhatatlan, örök téma, maga a csoda. Látszólag semmi különös. Csak egy fűcsomó, csak egy
szál gaz. De ha lehajolok hozzá, látom, hogy csupa élet.
Ha felnézek az égre, semmi különös. Csak felhő és semmi más. De ha jól figyelek, mégis mindig valami más.
Csupa mozgás, csupa változás.
Sohasem ugyanolyan semmi, mint pár pillanattal előbb volt.
Ezt a mozgást, ezt a változást, ezt a sokszínűséget szeretném fotóimon megörökíteni. Megragadni a pillanatot,
amely mindig mond, tanácsol nekünk is valamit, csak jól kell figyelnünk.”
Dr.Tillmanné Csoma Éva képeit is a természet ihlette. Tájképei, csendéletei, a fák, virágok, a csendes vízpart
mindig feltöltik a lelkünket. Ha csak néhány percet csendben ülve gyönyörködünk a természet szépségében, már
nyugodtabbnak, boldogabbnak érezzük magunkat. Ezt az érzést akarják visszaadni Éva képei is. Munkái kapcsán
Márai Sándor szavai jutnak eszünkbe:
„… a mában élj és láss csodát, élvezd a virágok illatát,
A nap az égről rád nevet, melengeti a lelkedet;
Végy észre apró örömöt, hétköznapodba költözött,
Vidító szép varázslatot, egy kedves embert, állatot,
Virágokat, patakot, fát, a szeretetet, ha rád talált.”

Vargáné Ledneczki Anna így vall magáról:
„Festészetem, képeim témája a gondolataim. Falum, Györe közel áll a szívemhez, ezért több szemszögből
újragondolva is megfestem. Szeretek templomokat festeni, mert építészeti szempontból is csodálatosak és az
égre mutatnak.
A tájképfestészeten keresztül tudom talán legjobban kifejezni gondolataimat, érzéseimet.
A hagyományos témák mellett kedvelem a modern fantáziaképeket, a határozott tiszta pasztellszíneket.
A festők közül Matisse a példaképem, mert rajongok színvilágáért, ábrázolásmódjáért.
Több alkalommal vettem már részt csoportos és egyéni kiállításokon, többek között Pécsett, Kaposváron,
Szekszárdon, Bonyhádon és örömömre szolgált, hogy képeimet itt szülőfalumban is többször megmutathattam.”

Czékmány Tibor régi értékek megmentése iránti szenvedélye ismeretes a faluban. Fáradhatatlanul keresi,
kutatja múltunk emlékeit, még meglévő népi és ipari használati- és dísztárgyait, történelmünk relikviáit.
A fellelt tárgyakat történelmi hitelességgel rendszerezi. Meggyőződése, hogy a múlt ismerete nélkül nincs jövő
sem, vagy, ahogy Aurelius is megfogalmazta már 2000 éve: „Őseid emlékét éjjel-nappal idézd fel. Őrizd meg a
történt tények és évkönyvek okmányait, mert nem szép dolog az, ha saját hazádban idegenként jársz.”
Mai megnyitónkra címergyűjteményét hozta el nekünk. A címereket nézegetve megelevenedik előttünk az
elmúlt évszázad történelme, sorsfordító eseményei: a táblák a Horthy kortól napjainkig mutatják be a címerek
változását. A kiállított darabok között településünk történetéhez kapcsolódó néhány emlék is megtalálható.

Kedves Látogatók!

Szeretném, ha a Helyi Alkotók Házába betérve azt éreznék, hogy ez olyan hely, ahol megpihenhetnek,
feltöltődhetnek, ahol akár bánatosak, akár boldogok, mindenre találhatnak gyógyírt.
Örökítsék meg gondolataikat bátran vendégkönyvünkben, írják le véleményüket, benyomásaikat.
Legyen ez a ház híd ember és ember között,
út „lélektől lélekig”, szolgálja híven szűkebb és tágabb közösségünket egyaránt.
Györe, 2019. szeptember 14.
Filamella Tibor
Polgármester

