BÁRDI ANDREA
Makón születtem, itt élek. Szombathelyen szereztem biológia-rajz
szakos tanári diplomát 1993-ban.

1996-ban kezdtem tanulni a vörösréz megmunkálást, több
munkámat iparművészeti zsűri is értékelte, 2006-ban
megkaptam a „Magyar Kézműves Remek” címet.

Faragni 2003-ban kezdtem. Azóta minden évben
részt veszek több nemzetközi fafaragófaszobrász művésztelep munkájában, így több
köztéri alkotásom is van már itthon és
külföldön. Alkotásaimmal rendszeresen
szerepelek különböző egyéni és csoportos
kiállításokon, alkotóként és tanárként is.
Munkáim megjelentek már kiadványokban,
könyvekben is.

Életemet megszépítette a létrehozás öröme. A boldog szakaszokat még
boldogabbá tette, a nehézségeket segített átvészelni. Nagyon sokat kaptam
közvetve, vagy közvetlenül általa: hobbit, munkát, kilépni tudást a
mindennapok taposómalmából, belépést egy békés, boldog saját világba,
lehetőségeket, hasonlóan gondolkodó embereket, alkotótársakat, barátokat, és
óriási felszabadultságot. Fantasztikus érzés, ahogy kibontakozik a ceruzám,
ecsetem, kalapácsom, vésőm, fűrészem alatt valami új. Valami, ami belőlem
született, ami az enyém és valamilyen módon kifejez engem. A fa és a réz
5000 év óta modernnek számít, és olyan változó és időtlen, mint a természet,
aminek a formáit beléjük látom.

Folyamatosan képzem magam, mindig újabb és újabb területeket találok az alkotásban.
Bízom benne, hogy olyasmit csinálok, ami másokat is gyönyörködtet, és az én munkáim is hozzájárulnak
ahhoz, hogy kicsit szebb legyen a világ.

Ezt a nagyszerű érzést, az alkotás örömét szeretném
megismertetni másokkal is, ezért a munkám mellett
rajztanfolyamokat tartok gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
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