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Szeretettel köszöntöm kiállításomon. Munkám során embermeséket hallgatok felnőttekről, 
Pszichológusként dolgozom - immáron több mint családokról, gyerekekről, örömről, bánatról, viharos 
harminc éve - nem vagyok a képi megjelenítés kapcsolatokról, boldog békülésekről, félelemről, szoron-
professzionális művelője. Mégis: fotóimmal mesélnék gásról, szegénységről, gyászról, hiányról, találkozásokról, 
Önnek, gyermeksorsokról, a velük való találkozásokról. csodákról, csupa izgalmas dologról. Mesélnek apukák, 
1987-ben egy nagyszerű pszichológiai könyv került a anyukák, nagyszülők, tanítók, óvónők, testvérek és szerel-
kezembe, Suzanne Szász, Gyermekünk szótlan nyelve című mesek… És mesélnek a gyerekek. Értékről, emberségről, 
műve. A szerzőnő ebben a csodálatos albumban fotókkal tisztaságról, úgy, ahogy csak ők tudnak, még ártatlanul.
mutatja meg a gyermeki érzelmek széles skáláját, mögöttes A mesék most képpé változtak, átlényegültek, más, több 
tartalmak után kutatva, azokat feltárva. Már az első jelentést is kaptak.
lapozgatás után tudtam, hogy meghatározó mű lesz Ezek a fotók pillanatfelvételek a világ sok-sok tájáról, 
életemben ez a könyv.  A bemutatott testbeszéd formák Perutól Mexikón át, Kenyán keresztül Tatabányáig. 
többet meséltek minden szónál, leírt történetnél. Nagy Remélem, Önnek is mesélnek.
álmommá vált, hogy egyszer én is így mesél-
hessek:gyermekarcokkal történetet. Eddigi bemutatkozásaim:
Erre a kiállításra nagy mesterem, Ranschburg Jenő tanár úr Utazás a világ körül – Fotókiállítás Budapest 2007, 2008, 
biztatására készültem évek óta. Sajnos, a tanár úr már nem 2009.
élhette meg bemutatkozásomat.
A tárlatra természetesen csak néhány gyermek fotóját Tatabánya, 2012. május 20.
hoztam el a sok százból, akikkel valaha találkoztam, akiket Falus Juli
valaha lefotóztam.

Gyermek arcok, gyermek sorsok
Falus Juli pszichológus fotói

"Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod: ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik.” (Ancsel Éva)
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Ünnepi Könyvhéten

002012. június 6-án 14  órakor Szabó T. Anna költő lesz a 
könyvtár vendége, aki újonnan megjelent gyermekkönyvét 
mutatja be. A belépés ingyenes!

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár programjai az 
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