Dr. Bába Szilvia Ph.D., a Duna Palota művészeti és operatív igazgatójának köszöntője
a Magyar Kézművességért Alapítvány „Magyar kézművesség 2018 valamint Mátyás
király és kora – kézművessel szemmel” c. kiállítás megnyitó és díjátadó ünnepségén
Duna Palota Színházterme, 2018. augusztus 7.
A Duna Palota igazgatója, Bíró Ildikó nevében is szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar
Kézművesség 2018. évi kiállításán.
A sivatag úttalan homokbuckáit járva csupán a nagy becsben tartott oázisok hoznak némi
enyhülést a vándorok számára.
A mai ember egyre sivárabb életében, az igénytelen, rövid élettartamú tucat termékek idejét
élve szemnek és léleknek egyaránt felüdülést hozó oázisként hat az AMKA gyűjteményes
kiállítása.
Az itt látható kézműves remekművekben hosszú évszázadok technikai tudása ötvöződik a
mindig újat kereső és mindig újra vágyó Ember ötletességével, miközben soha nem merül
feledésbe a legfontosabb cél, a hagyományok őrzése és ápolása.
Az egykoron nagy becsben őrzött használati tárgyakat egymásra örökítették az egyes
generációk, és a fiatalok büszkén mondták, hogy ez még bíz öreganyámé avagy öregapámé
vót…!
Más fogalma volt akkor még az időnek is. Mai szemmel azt is mondhatnánk, hogy lassan,
komótosan készültek a dolgok, megadták a módját a varrásnak, a hímzésnek, a faragásnak, és
minden más rendű és rangú kétkezi munkának, hogy aztán emberöltők gyönyörködhessenek
az elkészült tárgyakban.
Az AMKA idei kiállítására is az ország minden tájáról érkező mesterek hozták el nekünk a
legjobb tudásuk szerint elkészített remekműveiket, hogy megfáradt vándorként felfrissüljünk
a sok-sok szépség láttán.
És, miközben a míves anyagokat mustráljuk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az alkotók
az egyik legdrágább kincsüket, az idejüket áldozzák fel azért, hogy a megálmodott csodák
hosszú hetek/hónapok alatt elkészüljenek, és mi erőt meríthessünk belőlük, mielőtt tovább
folytatjuk utunkat a XXI. század sivatagában… Köszönet érte!
Köszönöm a Magyar Kézművességért Alapítványnak, különösen Gergely Imre Elnök Úrnak
és Fábry Zoltán Társelnök Úrnak az ismételt együttműködés megtisztelő lehetőségét. Öröm és
büszkeség, hogy idén már ötödik éve a Duna Palota az otthona a tárlatnak.
Nagy szeretettel köszöntöm az alkotókat és gratulálok a díjazottaknak.

