
A festmény titka a lélek megnyitása
2017. április 23. 17:11 K. K.

CSEMŐ | A festmények nem csupán esztétikai értéket, hanem energiát is
hordoznak – állítja Hellebrand Henriett festőművész, akinek alkotásaiból
kiállítás nyílt Csemőben pénteken.
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Hellebrand Henriett

Tavaszvarázs címmel nyílt festmény- és ékszerkiállítás Csemőben Hellebrand Henriett alkotásaiból,
akinek dédnagyapja Hellebrand Béla ötvös- és festőművész, Székely Bertalan tanítványa volt.

A Csemői Községi Könyvtárban pénteken nyílt tárlaton bemutatott alkotások nagy változatosságot
mutatnak: portrékat, táj- és fantáziaképeket, csendéleteket, spirituális és ősiség képeket is
megtekinthetnek a látogatók.
– Az alkotások lényege az értelmi sugárzás, az elgondolkodtatás. Ha sikerül, sokszor céltalanul
zakatoló világunkban az elérendő céllá az elmélyülés befogadása válik. Hellebrand Henriett
nőiességéből és cizellált lelkéből fakadó ihletettségének csodálatos produktumai az ékszermedálok,
melyek témáikat tekintve sajátos módon médiumi, spirituális témakörökhöz kötődnek – mondta
kiállítást megnyitó beszédében Vas Tiborné, a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
vezetője.

Hellebrand Henriett elmondása alapján egyedi módon látja és szemléli a dolgokat és embereket.

– Számomra a színek a lélek energiáját jelentik. Nekem például nem anyag a víz, a levegő vagy a kő,
hanem élő energia, mely be van sűrűsödve ebbe a világba. Ez azt jelenti, hogy a festmény sem csak
képi tartalommal rendelkezik, hanem energiával, szeretet érzéssel. Megvan az az érdekes képessége
egy festménynek, hogy amikor valaki előtte áll, és belemélyed, megnyitja a lelkét. Ez a titka a
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képeknek. A lélekhez szólnak – fejtette ki a festőművész.

Hangsúlyozta: az ősiség témája különleges helyet foglal el a szívében. Az ősi magyarságot ábrázoló
festményeinek legfőbb célja, hogy eleink erejét közvetítse, melyből erőt meríthetnek a mai, rohanó és
gondterhes világunkban élők.

A tárlat május 3-ig a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető.
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