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„Kicsi én”

Néhány illusztráción gyerekkori emlékeimet elevení-
tettem fel. A rajzok a „Childhood week” nevű online 
rajzos eseményre készültek, melynek lényege, hogy 
egy héten keresztül minden nap különböző gyerekkori 
emléket kellett lerajzolni a megadott kulcsszó alapján. 
Az első rajz a sorozatban egy önarckép két kedvenc 
plüssömmel: Gömbivel, a pandával és Nórikával, az 
oroszlánnal.

Slafrok

Nagyon kedves gyerekkori emlékem, amikor húgom-
mal magunkra aggattuk nagymamánk köntösét (ré-
giesen: slafrokját), na meg néhány ékszerét is sikerült 
megszerezni, és igazi hercegnőkként sétálgattunk a 
lakásban.

A jeti

Húgommal azt mondtuk az unokatesóinknak egy miti-
kus szörnyekről szóló képeskönyv lapozgatása közben, 
hogy a jeti a fészerünkben lakik. A mi jetink pedig így 
nézett ki, és talán a mai napig a kert végében tanyázik.

Eső

Szintén a „Childhood week” témájaként volt megadva 
az „eső”, de akárhogy is gondolkodtam, semmi külön-
leges, esővel kapcsolatos gyerekkori emlék nem jutott
eszembe. Viszont a mai napig elégedetten hallgatom
az esőcseppek kopogását, ha a jó meleg takaró alá
bújhatok.
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Tigris csapat

Még egy gyerekkori emlék, ami a húgomhoz és uno-
katestvéreimhez köthető. Egy időben nagyon jókat ro-
hangáltunk a ház körül, vagy éppen bárhol, azt játszva, 
hogy a „szupertitkos” Tigris csapat vagyunk. 

(A „Childhood Week”-re készült mind a hét rajz a 
designfreak.hu/childhoodweek oldalon tekinthető 
meg.)

Csilla és Minci

Húgomról készült ajándék kép Mincivel, a pomerániai 
törpespiccel.

Gabi és az elefánt

Elefántrajongó sógornőm 18. születésnapjára készült 
ajándék rajz.

Egy jó könyvre mindig van idő

Egyik urban fantasy történetem szereplője, Chris, a 
szirénből lett cukrászdatulajdonos, aki egy nyüzsgő 
vendégekkel teli nap után, három virgonc gyerek mel-
lett is szakít időt egy romantikus könyvre. 
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A plüsslajhár

Az előző oldal alján említett történetben szereplő Chris
örökbefogadott lánya, Cerlies, kezében kedvenc plüss-
lajhárjával és a családjáról készített rajzzal. A történet-
ben a mindig vidám kislánynak felcseperedvén szem-
besülnie kell vele, hogy milyen árnyak szövik át 
családja múltját.

Északi fény

Ez az alkotás egy, külföldön nagy népszerűségnek 
örvendő (és magyar alkotók közt is egyre népszerűbb)
„draw this in your style”, azaz „rajzold le a saját stílusod-
ban” eseményre készült. Instagramon Emily Elizabeth
(@sketch.me.emily) hirdette meg, az ő karakterét 
rajzoltam le a saját stílusomban.

Bagoly királyfi

Újabb szőke herceg, szintén fantasy történetből. Az ifjú 
legény ezúttal a Merrick névre „hallgat”, társa pedig a
bölcs bagoly, akivel közösen róják a mágikus erdőket.

Szellem a dobozból

Rei (Reinhard) Devante szintén saját történet karakte-
re. Rei dúsgazdag hercegecskeként tengeti minden-
napjait a 19. században. Unalmában beleásta magát a 
különböző okkult témákba. Így talált rá az elvarázsolt 
dobozkára, melyből hosszas tanulmányozás és varázsi-
gemormolás után sikerült kiszabadítania egy szelle-
met. Ahogy a mellékelt ábra mutatja, a szellem nincs 
elragadtatva a történtektől...
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Egy csésze kávé

A kiállítás meghívóján is látható rajzon újra a korábban 
említett karakteré, Chrisé a főszerep, a Vasmacska 
KávéZoo-ban tartott kiállítás tiszteletére vasmacskás 
csészével.

Jégtündér

Ennek a képnek különleges története van, ugyanis 
tulajdonságait az Instagram követőim (instagram.com/
designfreakart) szavazták meg: 
lány, fantasy lény, fiatal, világos bőr, hideg környezet, 
hosszú, göndör, világos, színes haj, tetoválás, álmodozó, 
kissé telt alkat, extrém öltözék. Ezek közül az extrém öl-
tözék maradt ki, bár jégtáblán ücsörögve a rövid szok-
nya elég extrémnek mondható. A tetoválást szintén át-
értelmeztem.

Adam

Minden valamirevaló történet elengedhetetlen szerep-
lője egy csirkefogó, akivel meggyűlhet a főhős baja. Ő
itt Adam, aki mindig kész a bajkeverésre, legyen szó
bármilyen történetről.

Tavaszvárás

Előfordul az is, hogy nem a történetemhez rajzolok.
Erre példa a kék hajú leányzó, aki egy hűvös februári 
estén született meg a fejemben. Egyszerűen csak sze-
rettem volna valami színeset és tavaszi hangulatút 
rajzolni.
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Gyöngyfűzés

A mesék útján tovább haladva egy tervezett mese-
könyvem oldala látható. A történet Fanni, a vörös hajú
kislány kalandjairól szól, akinek egyik kedvelt időtölté-
se, hogy nagymamájával közösen gyöngyékszereket 
fűz. A mesekönyv még kezdeti fázisban van, remélem, 
2019 végén még hírt adhatok róla.

Nagymama és Nagypapa

Az előző képen szereplő Fanni nagyszüleinek közös 
portréja Rozsdival, a vörös cicával.

Laura és Spenót

Végül, de nem utolsósorban barátnőmről és háziked-
vencéről, Spenótrol készült illusztráció.

NYERD MEG KEDVENCED A KIÁLLÍTOTT KÉPEK KÖZÜL!

1. Készíts egy fényképet a kiállításon szereplő kedvenc illusztrációdról! 
(Rajta lehet bárki és bármi más is, „pózolhatsz” egy csésze kávéval, barátaiddal, 
plüssnyuszival; a lényeg hogy az illusztráció is kivehető legyen.) 

2. Töltsd fel a képet Instagramra, jelöld be a @designfreakart és @vasmacska.kavezoo olda-
lakat, és használd a #vasmacskadesignfreak hashtaget! (Instagram sztoriban is megosztásért 
plusz pont jár!)

3. Kövesd Instagramon a @designfreakart és @vasmacska.kavezoo oldalakat

A játék Facebookon is zajlik, ott  mindössze annyit kell tenned, hogy szintén feltöltöd a képet és 
megjelölöd rajta a @designfreakart és @vasmacskakavezoo oldalakat. 

Játék vége: március 31.  Sorsolás: április 7. (17:00)
Részletes játékszabály: designfreak.hu/kiallitas

Mit kell tenned, hogy tiéd legyen az egyik kép a kiállításról?
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KÉPEK ÁRA A KIÁLLÍTÁS IDEJE ALATT:
30x30 cm-s képek: 11 000 Ft
21x30 cm-s képek: 6 900 Ft
20x20 cm-s képek: 6 500 Ft
(+ szállítási költség, vagy egyeztetés lehetséges a személyes átvételről!)

A képek digitális formátumban is megvásárolhatóak, egységesen 3 000 Ft/db áron, így akár 
otthon, vagy nyomdában is kinyomtatható.

A digitális formátumban megvásárolt képek csak magáncélra használhatók fel (saját haszná-
latra, ajándékba nyomtatni), bármilyen kereskedelmi célú sokszorosítása tilos!

Egyedi megrendelésekre is van lehetőség: illusztrált személy/12 000 Ft-tól.

A KIÁLLÍTOTT KÉPEK MEGVÁSÁROLHATÓK!

A kiállított képek kivétel nélkül digitális technikával készültek, így egy-egy illusztráció több 
gazdára is találhat. Sőt, akár te magadnak is kinyomtathatod őket otthon!

Megrendeléssel kapcsolatban a gallaynagykrisztina@gmail.com címen tudod felvenni 
velem a kapcsolatot.

KÖSZÖNÖM, HOGY MEGTEKINTETTED A KIÁLLÍTÁS ANYAGÁT!

Legfrissebb munkáimat Instagramon és Facebookon tudod nyomon követni:
instagram.com/designfreakart
facebook.com/designfreakart


