ArtFeszt Gúta
(élménybeszámoló)
Először is, hálásan köszönöm azt, hogy (egyáltalán) részt vehettünk a fesztiválon. Mind a helyszín,
mind a programok nagyon jók voltak. A kis parasztház remek hangulatot árasztott, igazi családias
légkör uralkodott. Ez az egy hét lehetővé tette az új barátságok kötését, és hogy tagja legyünk egy
igazán változatos társaságnak, melynek szíve - az előforduló konfliktusok ellenére, - ugyanazért
dobog: a művészetért. A programokon remekül szórakoztunk, sikerült egy csapattá kovácsolódnia
hármunknak, és a kezdeti nehézségek ellenére, a végén már egy igazán összeszokott, jól haladó,
egymás hiányosságát kiegészítő, egyszerre érző és mozgó „gépezet” lettünk. Alkotó- és művész
gépezet, természetesen!
Örömmel és szeretetettel gondolok vissza a segítőinkre, és a mesternőnkre is, akik ahol, és amikor
csak tudtak, igyekeztek a kedvünkre lenni, miközben egyszerre voltak szigorúak és játékosak is, és
a segítségükkel úgy tanultunk új dolgokat, hogy közben észre sem vettük, mennyire repül az idő.
Igaz, félreértések ott is adódtak, (vegyük csak például az én sárkányomat kecskének néző
úriembert…), de semmi olyan, amit ne lehetett volna egy kedves mosollyal elsimítani.
A rengeteg nevetés és viccelődés szinte természetessé vált a mindennapokban, és Daninak
köszönhetően olyan szavakkal is megismerkedhettünk, amelyeknek létezéséről nem is tudtunk
(tujacsőcselék). 
A Naszvadra való kiruccanás igazán frissítőnek hatott a sok átdolgozott óra után. Megtiszteltetés
volt találkozni olyan híres művészekkel, akiknek műveit eddig csak az interneten keresztül
láthattuk.
A fesztivál zárása és a kiállítás egyaránt töltött el örömmel és bánattal. Örültem, hogy végre
láthatom mások műveit, és hogy én is a kiállító művészek közé tartozhatok, de nem szívesen
gondoltam arra, hogy itt kell hagynom ezt a csodálatos helyet, és ezeket a remek embereket. A
búcsú gyors, de fájdalmas volt. Sajgó szívvel (és kézzel) gondolok vissza az igazgató erős
kézfogására, amivel utunkra bocsátott.
Remélem, jövőre is tagjai lehetünk ennek a szuper közösségnek!
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