Gálné Csizmadia Anikó, népművész1
Sikert a kézműves tevékenységekben
Gálné Csizmadia Anikó vagyok, Orosházán születtem 1958-ban, azóta is itt élek.
Gyermekkoromat falusias környezetben, babázva, babaruhát varrva, rajzolgatva töltöttem. Arról
ábrándoztam, ha nagy leszek, sok-sok szépet alkotok, aminek mások örülhetnek.
Népi játszóházi foglalkozásvezető képzésen remekműveket alkotó kézművesektől
tanulhattam. Közben döbbentem rá, milyen csodálatos az az ősi kultúra, amit az előttünk járó
nemzedékek ránk hagytak, aminek maradékában paraszti származásúként még benne élhettem.
Immár „Nagyanyóként”, ebből az egyszerű és őszinte forma- és gondolkodásvilágból
szeretnék valamit átadni a mai kor kisgyermekeinek és a múltunk szépségei felé nyitott felnőtteknek.
Ihletőim gyermekkorom játékai, unokáim, a természet gazdagsága és népművészetünk széles tárháza.
Minden évben karácsonytól húsvétig tojásírással foglalkozom. A viaszírásos technika
ragadott meg. Szakirodalom alapján próbálok megtalálni minél több archaikus erdélyi mintát, ezeket
dolgozom fel többszínű és metszett formában is.
Húsvéttól karácsonyig textiljátékokat készítek: Babákat – az apró dióbabáktól a kötözött
rongybabákon át a varrott testű öltöztethető babákig. Kedvenceim az egyszerű szabású mackók.
Készítek lovacskákat, csacsikat filcből és szövetből; cicát, kutyát, nyulat, bárányt, madarat, malacot;
babzsák típusú, kölessel töltött pici állatkákat: egeret, sünt, katicát, kígyót, békát, gyíkot, halacskát.
Próbálom megformálni a gyerekkoromban körülöttem élő állatokat, akik játszótársaim is voltak.
Játékaim egy része népi ihletésű, de az iparművészet területén is kalandozom. Arra törekszem, hogy
játékaim egyszerűségükkel és harmóniájukkal a gyermekek képzeletvilágát élénkítő, szerethető,
ölelhető, pozitív érzelmeket indukáló társak legyenek.
Szívesen tartok kézműves foglalkozásokat különböző életkorú (az óvodástól a szülőkön át
az idősekig) csoportoknak. A foglalkozások témáját a népi hagyományokra építve választom és a
természetes anyagok egyszerű felhasználására törekszem.
Az idei év különösen sikeresen indult számomra.
 Meghívást kaptunk – Andrékó Pálné Katikával együtt- Dr. Györgyi Erzsébettől, a Kiss Áron
Magyar Játék Társaság elnökétől munkáink kiállítására, ami február 23-tól április 6-ig volt
látogatható az Orlay utcai kiállító teremben. A kiállítási anyagom a későbbiekben is együtt
marad, mert ez eddigi alkotó munkám összegzése.
 Húsvét előtt több felkérést kaptam kézműves foglalkozások tartására. Városunkban és
környékén, öt rendezvényen közel 200 gyermeket és felnőttet taníthattam a viaszírásos
tojásdíszítés technikájára, megteremtve az önfeledt alkotás élményét.
 Folyamatosan részt veszek Budapesten a Mesterségek Ünnepén, Gyulán a Körösvölgyi
Sokadalmon, a környékbeli kézműves rendezvényeken, vásárokon.
A sikert számomra a kézműves foglalkozásokon elmélyülten dolgozók csillogó szemek,
a játékaimnak örülő gyermekarcok mosolya jelenti.
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