
Gipszmaszkkal kezdte a szentesi fafaragó 

Szentes - Fantáziavilágot ábrázol munkáiban a szentesi Horváth Sándor fafaragó. 
A kazánházi diszpécser elsı gipszmaszkjait a saját arcán készítette el. 

Alighanem a világ legrövidebb tárlatát mondhatja 
magáénak a szentesi Horváth Sándor (44), akinek 
fafaragásait a helyi Graffiti klubban csak egyetlen 
napon, akkor is csak délután 4 és este 10 között 
lehetett látni. Az akkor kezdıdött koncert elıtt 
ugyanis a tárlatot elbontották, tartva attól, hogy kárt 
okoz azokban a közönség. A helyi alkotó, aki civilben 
egy kazánház diszpécsere, kisgyerekkorában kezdte a 
fafaragást. 
 
– Gyermekként szívesen rajzoltam, ez máig így van. 
Számos csoportos kiállításon láthatták munkáimat. 
2002- ben Bakai István festı barátommal közösen állítottam ki, és performance-okon 
vettem részt Szegeden és Szentesen – mondta. 
 
Elıször gipszfaragással kezdett foglalkozni. 
 
– Több réteg alufóliával mintát vettem a saját arcomról, majd ebbe öntöttem ki a 
gipszet. Miután az megszilárdult, megfaragtam maszknak, illetve kifestettem azokat. 
Kulbert György faszobrász kérdezte, miért nem fával foglalkozom. Majd fakérget 
adott a kezembe, hogy azzal próbáljam meg. Tetszett, finomabb dolgokat lehet fából 
készíteni, mint a törékeny gipszbıl. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az alkotó, aki a faragáshoz szükséges nyersanyagot régen a Tisza árterében győjtötte, 
ma már inkább a közönséges tőzifát részesíti elınyben. 
 
– Nem a népi fafaragók közé tartozom, hiszen az ısi kultúrákhoz vonzódom, ezeket 
ábrázolom. Kedvencem Atlantisz fantáziavilága, de szívesen ábrázolok hindu 
isteneket is. Egy barátom ugyanis éveken át élt Indiában. Amikor hazajött, könyveket 
ajándékozott nekem a kontinensnyi országról, s ı hívta fel a figyelmemet Hamvas 
Béla mőveire. Ezek hatottak rám. – A szentesi fafaragó száznál is több alkotása közül 
nagyon sokat elajándékozott. Nagyobb munkáin 1–2 hónapig is dolgozik. 
 
– Hiába nehéz a keményfával dolgozni, így pihenem ki magam. Hogy éppen mi lesz 
egy-egy darabból, az a fadarab alakjától és erezetétıl is függ. És attól, mit látok bele 
– tette hozzá.  

Horváth Sándor egy nagymérető alkotásával. Faragással piheni ki magát.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Janics Natasa babát vár, kihagyja 
a szegedi vb-t
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Tanácsok nyugdíjasoknak: védekezés trükkös tolvajok ellen

Kidılt egy fa az esıtıl Szegeden

hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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