Portré
Neuvirth Judit és Födő Gábor életét már gyerekként és később, házaspárként is meghatározta a művészetek iránti rajongás, a vidéki
hangulat szeretete, az alkotási folyamat öröme. Ezért is hozták létre
közös vállalkozásukat, a Vintagebazaar.hu-t.

Vintage szerelem
K

és az előző tulajdonos által otthagyott
bútorok a szívünkhöz nőttek, nem akartuk kidobni őket. Renoválni kezdtünk,
majd az új életre kelt darabok visszakerültek a vendégházba, így autentikusak
maradtak a belső terek. Észrevettük,
hogy ez másoknak is tetszik és elindítottuk a Vintagebazaar.hu-t.” Gábor és Judit
egyelőre polgári foglalkozásuk és két
óvodás korú kisfiuk nevelése mellett,

„Különös az élet, sok minden
visszatekintve nyer értelmet:
Gábor képzőművészet iránti
szeretete, nálam a néprajzos
múlt, és most nagy hasznát
veszem a marketingnek is.”
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szabadidejükben hódolnak a vintage bútorok, kiegészítők leporolásának, felújításának. Megrendelésre és saját örömükre
egyaránt dolgoznak. „Legutóbb egy biedermeier-szerű, kétajtós szekrényt hoztak, amely csiszolás után fekete táblafestéket, fogantyúként pedig hajókötelet
kapott. Nagyon látványosra sikerült, an�nyira megtetszett, hogy talán otthonra
is készítünk egyet, fehérben” – avat be
a tervekbe Gábor. A Vintagbazaar.hu kínálata hónapról hónapra egyre bővül –
úgy tűnik, manapság számos olyan tárgyat ítélnek kidobásra, amelyeket igazán
érdemes megmenteni. 
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ülönös találkozások sora, amelyekből mindig valami új születik. Az
ablakszárnyból például krétatábla,
a péklapátból meg egy falra szerelhető kulcstartó. A házaspár ódon házakból menti meg a ma már nem divatos,
de számukra értékes nyílászárókat, bútorokat, tárgyakat, hogy aztán új életre
keltsék őket a vintage szerelmeseinek.
Az értékmentésnek sajátos, szívmelengető módja ez – ám a
kreatív időtöltés és a jóra való fogékonyság
nem hiányzott a gyerekkorukból sem. Gábor
a gimnázium után porcelánfestést tanult, ezután pedig a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen végzett képgrafika szakon. Jelenleg az
Óbudai Képzőművészeti
Szakképző Iskolában tanít. Judit már kislányként is szívesen kézmű
veskedett, szüleitől korongozót kért
tinédzser korában. Felnőttként néprajzkutató lett, mellette a ruhaipari technikusi szakiskolát is elvégezte, majd
marketinget tanult, most pedig egy
családi vállalkozásban adminisztrál és
ApacukaBaba névre keresztelt, személyre szóló babákat varr, fényképekről.
A régi bútorok felújításának ötlete egy
vidéki parasztház megvásárlásához köthető: „Megláttuk, beleszerettünk. Úgy
döntöttünk, hogy felújítjuk és későbbiekben falusi vendégházként üzemeltetjük – meséli Judit. – A munkálatok során
az épségben megmaradt építőanyagok

