„A fantázia végtelensége jelen van a síkban és
a térben , a művész érzékenysége a formában ...”
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1972 tavaszán a halak jegyében születtem. Kisiskolásként kerültem kapcsolatba az
agyaggal, rendszeres látogatója voltam a nyári ifjúsági művészeti táboroknak.
Hamar kiderült, hogy az agyag formázását, a sárral való alkotást választom hivatásul.
Érettségi után a Budapesti Kerámia Szakiskolába kerültem, majd Fülöp Ildikó
keramikusművész műhelyében tanulhattam az agyagozás művészetét.
1993-ban saját műhelyt alapítottam.
Budapesten a Mednyánszky teremben tartott kiállításom után az ország számos nagyvárosába
meghívást kaptam.
1995-ben részt vettem a Kapolcsi Művészetek Völgye rendezvényén mint kiállító művész.
Az ott bemutatott munkák sikerei után rendszeres kiállítója lettem a Völgynek.
1998-ban a Budapesten mengrendezésre kerülő Nemzetközi Cirkuszfesztiválra különdíjakat
adományoztam, melyet napjainkig készítek a kétévente megrendezésre kerülő fesztiválra.
1999-ben megálmodtam és megalapítottam az Origin Art csoportot és Galériát, ahol
művésztársaimmal számos kiállításon vettünk részt.
2000 nyarán a Csók István Galériában kerül bemutatásra „A Nő hangszer” című anyagom,
majd magángyűjteménybe került.
2001 elején újabb alkotásaimat ismerhette meg a közönség: „Irány a XXI. század” címmel.
Ezt az anyagot a Csók István Galéria külföldön is szerepeltette, így ismerhette meg
munkáimat a nemzetközi közönség a Strasbourg-i ST’ART művészeti vásáron.
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2002-ben ismét új anyagot mutattam be „Istennők” címmel. Ezekkel a munkákkal
a környezetvédelemre hívom fel a figyelmet: a sellő szabad lény, de hogy lehet valaki szabad,
ha nem hagyhatja el a vizet?
„Ezért szárnyakat adtam nekik, hogy ahol az Ég és a Víz összeér kirepülhessenek és
megnézhessék a Földet!” – Rajtatok múlik, hogy mit látnak! - ez volt a kiállítás üzenete.
2002 nyarán a Fővárosi Nagycirkusz felkérésére elkészítettem Eötvös Gabi bácsi, a híres
bohóc 80. születésnapjára a „Van másik” című Bohócot, amely a Fővárosi Nagycirkuszban
került átadásra.
2003 elején a szegedi Impala Ház meghívott a „XXI. Századi Nők” anyaggal önálló
kiállításra.
2003 tavaszán a Magyar Színház „Művészek a művészekért” gondolat megvalósulásaként
mutatta be „A Nő hangszer” című anyagot. A szobrok mellett neves előadó művészek és
zenészek közös produkcióval ünnepelték a Színházi Világnapot.
2004-ben az előző év sikere után ismét Szegedre hívtak az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál
keretei között, ahol „A Nő hangszer” című kiállítást szegedi előadóművészek, zenészek
és táncosok közös előadással nyitották meg.

2005-ben a Pécsi Országos Színházi Találkozón utcai kiállítást rendeztem be a „Manóvilág”
című munkákkal, és „A Nő hangszer” kollekcióval.
2006 nyarán saját kiállítóteret építettünk barátaim és művésztársaim segítségével
Kapolcson, ahol önálló udvarral és hangulattal tudom fogadni a Művészetek Völgyébe
látogató művészetkedvelő közönséget. A Manóműhely udvarában számos kézműves kap
lehetőséget a bemutatkozásra.
2007-ben barátaimmal megalakítottuk a Galambház Közhasznú Egyesületet
( www.galambhaz.hu ). Céljaink közé tartozik egy Művészeti Ház felépítése és működtetése.
Fontos számomra a szakma és a kézművesség megőrzése és továbbadása.
2007-ben meghívást kaptam Hollandiába a Clay2Day kiállításra.
A nemzetközi kiállításon 75 ország művészei mutatkoztak be, a magyar művészeket
„A Nő hangszer” című kollekciómmal képviseltem.
2008-ban a „Repül a hajó” című csoportos kiállítással mutatkoztunk be a tatai közönségnek
az Angyalok és Tündérek Galériában művésztársaimmal, Horváth Kata vesszőfonóval és
Lindgrenné Vadász Katalin grafikussal.
2008 nyarán megjelent az első mesekönyvem „Manóvilág azaz CsiGabi a gyorspostás
történene” címmel. A mesekönyv megjelenésével egyidőben installáció készült a Herendi
Porcelánművészeti Múzeumban, ahol megelevenedtek a történet szereplői, a manók.
2008 őszén Amsterdamban a Galerie le Pignon-ba kaptam meghívást „A Nő hangszer”
anyag.
Ez év végén még két kiállításon mutatkoztam be a budapesti közönségnek:
a Hotel Le Meridien-ben Miklós napi kiállítás keretében, valamint
a Tél Ünnep rendezvénysorozaton az „Angyalok Kertje” installációval.
2009 tavaszán Kiskunfélegyházán a „Miénk itt a tér” című szabadtéri kiállításon
a tér szökőkútjába készítettem installációt manóimból.
2009 nyarán a fehárvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában hagyományosan megrendezett
Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok alkalmával készítettünk kiállítást
Horváth Kata vesszőfonóval, a közösen létrehozott „Madarak” kollekcióból.
Alkotótársam és igazi barátom Horváth Kata, akivel a közös alkotómunka egy igen szép
tárgyat hozott létre: a Madarat, a vesszővel kombinált kerámiát!
2010-ben felkérést kaptunk, hogy a Szentendei Skanzenben mutassum be a „Madarak”
kollekciót, majd a sikeres kiállítás után a Nyíregyházi Skanzen is meghívta az anyagot
kiállításra.

Nyáron egy új fesztivál felkérésére barátaimmal közösen megépítettük az erdei manók világát
Kemencén. A Heted7 Vigasság fesztivál kiadványaként új mesekönyvem jelent meg,
„Manóvilág azaz Katt Ica a bolondos katicalány története” címmel.
Ebben az évben Kapolcson felavattuk barátaimmal a Támogatói Fát, amely szinbolizálja
a hovatartozásunkat. A Galambház Egyesület tagjaival a kapolcsi Művészeti Ház tervét
elkészítettük ami engedélyeztetésre került. A jövő nagy álmának megvalósulásáért
küzdő művészek és kézműves csapat élén adományok gyűjtésébe kezdtem, hogy Kapolcson
nyaranta számos művész és kézműves mutathassa be alkotásait és munkásságát az érdeklődő
művészetpártoló közönségnek.
2010 az őszén a „Mikulás Manóit” is elkészítettem, melyek a 15 éve működő
Magyar Mikulás mellett kerültek bemutatásra Nagykarácsonyban.
2011 februárjában ismét Lindgrenné Vadász Katalin grafikussal készítettünk közös kiállítást
„Manók a mesebeli, gyógyító lények” címmel, a Lipótvárosi Egészség Laborban.
Áprilisban a Föld Napja alkalmából rendezett „Európai Manótalálkozóra” a pesterzsébeti
Csili Művelődési Központ hívta meg manóimat.
Májusban a nyíregyházi Jósa András Múzeum nagyszabású gyermeknapi rendezvényére
kértek fel, hogy készítsek installációt a gyermekek örömére.
Júniusban a Manók Sopronba utaztak a „Tündérek és Manók” találkozójára.
2011 végén az Újlipótvárosi Klub-Galéria kért fel kiállításra, melyre elkészítettem az
„Istennők” című négy féle agyagból gyúrt nagyméretű szobraimat. Ezekben négy elem, négy
érzés és négy évszak fogalmazódik meg, utóbbihoz más-más egyéb anyagfajtákat párosítva és
össedolgozva Brinkus Kata gyapjúszőnyegeivel.
Ez évben a negyvenedik életévembe lépve, és negyedik gyermekemet hordozva a négy
mintegy bűvös szám jelent meg életemben.
2012 tavaszán húsz év munkásságát összefoglalva jubileumi kiállításra kért fel a
dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, mivel annak idején itt mutatták
be első munkáimat. A kiállítás a „Sár és Nő, avagy húsz év agyagból” címet kapta, és
felsoroltatott jó néhány darabot az elmúlt időszak munkáiból, valamint itt mutatkoztak be
először újdonságként a porcelánból készült kollekció első darabjai, a Pillangók.
Ezek az üzenetet hordozó nemes kis darabok csapatmunka eredményeként születtek meg.
Ez év nyarán a Pillangók aztán Kapolcsra, a Manóudvarba repültek,
ősszel pedig Rácalmásra a Tökfesztiválra ahová teljesen új installáció készült Virágmanókkal
és Fantáziavirágokkal kiegészítve.

Ezt a kis figurát évekkel ezelőtt álmodtam meg, és a sors, a jószerencse és barátaim
segítségével mára egy kézzel fogható, kecses kis porcelán pillangó lett.
A virágok színes üzenetét velük küldöm szét a világba!
A porcelán nagyon magas hőfokon égetett anyag, amely az égetés során
igen kemény és időtálló lesz. Egészen más technikával és technológiával
készülnek ezek a művek, mint az eddigi munkáim. Egy igen izgalmas
és hosszadalmas csapatmunka valósult meg mostanra.

Amikor a műhelybe bemegyek , érzem az agyag illatatát...
nagyon szeretem! Kezembe veszem és gyúrom a sarat,
két kezem között átalakul az anyag.
A szobrokat hosszan tervezem, elmélkedem rajtuk , álmodom,
lerajzolom, aztán eljön a pillanat és a sárból kialakul az,
amiért az agyagot a kezembe vettem!
Bubutimár Éva keramikus gondolatai munkájáról:

Az alkotómunka számomra az elemekkel való harmónia megteremtése, hiszen
földből, sárból mintázom szobraimat a víz segítségével, a levegő szárítja és
szilárdítja meg, majd a tűz dönti el, hogy megmaradhatnak-e, beléphetnek-e
ezek az alkotások az emberek világába.
Ezt a harmóniát próbálom megkeresni és eljuttatni azokhoz,
akik munkáimat szeretik és keresik…
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