
  A tolna megyei Szekszárdon születtem, kisgyermekkorom óta 
Budapesten élek. Kézműves mesterségem szerint fazekas vagyok. 
A magyar népi kerámia nagy gazdagsága, változatos formavilága, 
természet közeli színei és anyagai miatt választottam a kerámia 
művészetnek ezt az ágát. Szakmai fejlődésemre nagy hatással volt a 
hódmezővásárhelyi Mónus Sándor. A Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi múzeumban dolgoztam tárgy restaurátorként, majd a 
Népművészek Háziipari szövetkezetében fazekasként, ahol sok 
kedves kollégámat ismertem meg. Részt vettem szakmai 
táborokban. 1983 óta vagyok népi iparművész. A Néprajzi 
múzeumban, és Vas megyei gyűjteményekben végeztem 
kutatómunkát István Erzsébet és Nagy Zoltán néprajzosok 
segítségével. Szeretem a dolgokat teljességükben látni. A tárgyak 
mellett a múzeumi fotóanyagból megismertem az akkor élt 
emberek viseletét, környezetét. Saját gyerekkori, ifjúkori 
élményeim is vannak erről, hiszen a teljes rokonság Tolna 
megyében maradt. Babáim megformálásának alapja a magyar népi 
kerámia emberábrázolása, velük az akkor élt embereknek szeretnék 
emléket állítani. Amit szüleimtől, nagyszüleimtől; hazaszeretetet,  
hitet, tartást, munkaszeretetet, hűséget tanultam, az én életemnek is 
meghatározói. 
Jelenleg másik tanult szakmámban óvónőként dolgozom és 
igyekszem a legkisebbeknek is sokat átadni abból, amit 
megértettem és amiben hiszek. A kerámia, fazekasság, babák 
továbbra is kísérik az életemet, pályázatokon, kállításokon részt 
veszek. Hiszem, hogy még sok dolgom, mondanivalóm van. Járok 
az úton.
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Belső szoba

Se fala nincs, se ajtaja,
csak csöndje van és ragyogása,
melege és simogatása,
mégis - ritkán lépsz be oda.

Tudod még merre e szoba?
         /Füle Lajos/

A vendégeket köszönti
dr. Györgyi Erzsébet a Társaság elnöke

A kiállítást megnyitja Berzsák Zoltán építész 

2014 június 27-én 16 órakor

a Kiss Áron Magyar Játék Társaság 
kiállító termében


	Page 1

