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Újra együtt Márton-napon
Az idei Márton-nap sem múlhatott
el kiállítás nélkül.
A polgármester asszony üdvözlő
szavai után az egybegyűltek Németné Wéber Gabi festett üvegcsodáit tekinthették meg „Üvegre
álmodok...” címmel, és bemutatták
az édesanyja, Jánszky Sylvia által
készített csodálatos gobelin képeket is.
Gabi az elmúlt évek során nemcsak itt, Pilisszántón vált ismertté, hanem országos
szinten is. Jótékonysági rendezvényeken
ajánlotta fel műveit, és az alkotás folyamatát is megismertette a nagyközönség.
A pilisszántói megnyitón nagyon sokan jelentek meg, és voltak kíváncsiak a
köszöntő műsorra is. Jánszky Sylvia és
unokái, Uhlár Zorka és Német Natália
szlovák népdalokat énekeltek népviseletbe öltözve, majd Dormán Zsombor
csodálatos zongorajátékát élvezhették
a jelenlévők, megismerhették a gobelin
hímzéséhez szükséges alapanyagokat, a
készülő darabokat. Gabi egy látványműhelyben készített üvegfestett alkotásokat.
A megnyitó végén kisorsolásra került egy
Pilisszántó címerével díszített Gabi Glass
Art üvegóra, Gabi felajánlásából, melyet a
szerncsés nyertes, Ferenczi Károlyné vihetett haza.
Gabi 2011-ben tanulta meg az üvegfestés alapjait és 2012 óta a Magyar Térrendezés oktatás és tanácsadás mellett
az üvegfestés is a mindennapjai részévé
vált. Azóta rendelésre fest üvegórákat,
üvegmandalákat. Elsősorban magyar
motívumokat használ művei díszítéséhez,
és egyedi igények alapján mindenkinek
elkészíti az otthonába legjobban illő képeket, órákat. Megkeresték már a helyiek,
az önkormányzatnak festett címert órára,
cégeknek logót, óvodába ballagási tablót.
Több alkotását vitték külföldre, főként a
külföldön élő magyarok otthonaiba. A
magyar népi motívumok mellett szívesen
fest mandalákat, spirituális szimbólumokat és címereket.
Első kiállítása 2014 májusában volt
Fonyódon, majd 2015-ben Budakalászon
a Malek Andrea és Barátai jótékonysági
rendezvényen vett részt. Az itt felajánlott
fényvirágmandalát egy szívbeteg kisfiú
javára árvereztek el. 2014-ben A Ridikül
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című műsorban vetítették le azt a kisfilmet, amit saját otthonában, saját műhelyében forgattak a televízió munkatársai.
2015-ben a Duna TV Jónak lenni jó című
jótékonysági műsorában vett részt, ahol
egy általa felajánlott házi áldást árvereztek el a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javára. 2016-ban az MTV Családbarát című műsorába több alkalommal
kapott meghívást, ahol élő adásban festett
üvegmandalát, üvegórát.
Gabi emellett tovább bővítette tudását.
2016 júniusában végzett a Wesley János
lelkészképző főiskola művészetterapeuta
szakán, ahol sokat tanult a művészet lélekgyógyító hatásairól. Tervei között szerepel az üvegfestő tanfolyamok mellett
önismereti, művészetterápiás alkotócsoportok tartása, ami nemcsak a gyermekek, de az idősebb korosztály lelki egészségét is szolgálja.

„Számomra az üvegfestés a fény festését
jelenti. Ahányszor ecsetet ragadok, mindig
elvarázsol a festett üvegek csodálatos színvilága. Öröm elkészíteni, de még nagyobb
boldogság, amikor látom a megrendelőim
szemében a csillogást, ahogy az elkészült
műveket átveszik. Az üvegfestés mellett
Magyar Térrendezés tanácsadással, oktatással és művészetterápiával foglalkozom.
A művészet lélekemelő és lélekgyógyító
hatásait nap mint nap átélem, megtapasztalom. Alkotóköröket, tanfolyamokat és
táborokat is tartok. Hálás vagyok, hogy
azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és
örömmel adom tovább minden tudásomat
és mindazt, ami a lelkemből megszületik.”
Németné Wéber Gabriella
művészetterapeuta
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