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AZ ÁLOM Kft.

A díszítés mûvészete

Az Álom két holland ember kezdeményezése, akik
– elsô látásra úgy tûnhet – különféle
tevékenységek széles skálájával foglalkoznak.
Alaposan szemügyre véve a dolgot látszik, hogy
e tevékenységekben sok a közös. Mindegyiknek
van valami köze az „élet szépítéséhez”: az
emberek mindig is keresték a módját, hogy fényt
és színt vigyenek napi létükbe. Mindig díszítették
eszközeiket, még a legegyszerûbbet is, házaikat,
ruházatukat. Az év különbözõ ünnepi alkalmaihoz
kapcsolódó szertartások szintén a lét
megszépítésének tekinthetôek.
Mi összegyûjtöttünk sok-sok díszítômûvészeti
elemet, s mindenkit hívunk, jöjjön és merüljön el
benne „Az Álom” segítségével.
Kik is vagyunk?
Nevünk Eddy Smid és Frouke Schouwstra. 1984
óta járjuk Magyarországot és 1998 óta az év nagy
részét egy szép öreg házban töltjük Nagypallban,
a gyönyörû kis Baranya megyei faluban, Pécstôl
mintegy 20 kilométerre.
Nagy-nagy szeretettel restauráltuk és díszítettük
ezt a házat.
Az épület és a romantikus udvar ihletet adó
hellyé vált számunkra, de másoknak is. Az
emberek szeretnek ide jönni és új ötleteket
találni. Az út túloldalán van egy hatalmas
borospince, melyet szintén eredeti formájában
restauráltunk. Mindkét helyszín nyugodt légkört
áraszt, derût, szépséget.

„Az Álom” névvel szeretnénk lehetôséget kínálni
a borospince és az udvar környezetében a
magyar kultúra különbözõ területeinek
megismerésére. Többnyelvûek vagyunk és
együttmûködünk sok elkötelezett emberrel,
közeli és távolabbi szomszédokkal, akik az élet
más-más területén tehetségesek.
Mit csinálunk?
• A borospincében és a hozzá tartozó
présházban nyitottuk meg a Nagypalli Pince
Galériát. Évente új kiállítást rendezünk, mely
május elejétôl szeptember végéig
látogatható.
• A kiállítások mindig két részbôl állnak: Eddy
Smid, alias Oszkar, fotómûvészete az egyik,
és egy válogatás azokból a kézmûves és
népmûvészeti termékekbõl a másik, melyek
készítésével (szerencsére) ma még sokan
foglalkoznak Magyarországon.
A fotók témája mindig Magyarország. A galéria
mottója: „Csak párosan szép az élet!”
• 2005 tavaszától egy kis bolt is tartozik majd
a galériához, ahol szép tárgyak választékát
kínáljuk azoktól az alkotóktól, akik a
kiállításainkon szerepelnek, de lesznek fotóképeslapok, fényképek különbözõ méretben,
információ a környékrôl, házi méz, házi paprika
és sok más elegáns és finom apróság.
Természetesen mind magyar termék. Kiváló
lehetõség igazán hiteles emléktárgyat találni.

• Egyéb tevékenységek.
o egy-két napos kreatív workshopok
szervezése, igény szerint
o kulturális, kreatív és oktató nyaralás
szervezése
o népmûvészeti és kézmûves
bemutatók szervezése
o kiadvány írás és szerkesztés,
pl. fotóalbumok és illusztrált
tájékoztató anyagok
o tanácsadás és támogatás olyanoknak, akik
második magyarországi otthonukat
kényelmes, ugyanakkor hagyományos
stílusban szeretnék helyreállítani,
restaurálni és/vagy díszíteni
o régi parasztbútorok restaurálása és
festése
o hangversenyek, tánc- és színpadi
elôadások szervezése
o gyerekfoglalkozás.

S hogyan?
Mindebben a tevékenységben bôven jut hely az
egyéni elképzelésnek és érdeklõdésnek:
meghallgatjuk kívánságaikat és azután munkához
látunk, hogy lehetõleg teljesítsük azokat.
A legkülönfélébb csoportokért és csoportokkal
dolgozunk: magyarok és külföldiek együtt, nyitott
tevékenységek, csoportok, utazási irodák,
képes újságok szerkesztôi, gyerekek.
Ezért is nem tudunk szabott árat ajánlani. Az ár
nagyban függ attól, hogy mit kívánnak tõlünk.
Felkeltettük érdeklôdésüket?
Elektronikus levélben tudunk a leggyorsabban
válaszolni.
Ha csak az éves kiállításunkról szeretne
tájékoztatást kapni, kérjük, küldje el e-mail címét,
és mi küldjük az információt.
Reméljük, hogy találkozunk!

