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Prazsákné Torday Csilla 1977-ben született. Mindig érdekelte a rajzolás,
festés és egyéb alkotó munkák. Szülei, nagyszülei, dédszülei között több
festõ és fényképész szerepelt. A gimnáziumi évek alatt rajzfakultációra és
tûzzománc szakkörre járt, így élte ki alkotási vágyát. A középiskola után
reklámgrafikát és teológiát tanult, késõbb a számítógépes grafika rejtelmeit
sajátította el, mint például a Photoshop, Freehand, QuarkXpress programok használatát, ami a kiadványszerkesztés és tipográfia alapja. Késõbb
Budapesten, a Kérügma Kiadónál kezdett el dolgozni, ahol bibliai igeversekkel ellátott könyvjelzõket, képeslapokat, naptárakat, kulcstartókat,
bögréket és egyéb reklámanyagokat tervezett. Prazsák Lászlóval kötött
házassága után az Imádság Háza Alapítvány által kiadott könyvek és CD-k borítóit is õ tervezte. Elsõ
gyermekének születését követõen kezdett el ismét a szabadkézi rajzzal és festéssel foglalkozni, melyben
a pasztellkrétát és az aquarellt használta eszközként és az olajjal is ismerkedett. Elsõ munkáiban a
gyümölcs- és virágcsendéleten volt a hangsúly , késõbb egyéb mûvészi elemek - fõként keresztény témájú
kompozíciók kerültek ki a keze alól. Az utóbbi években több kiállítása volt Budapesten és a Balaton
partján: Paloznakon és Balatonszemesen. Most három fia, keresztény szolgálata és számítógépes
grafikai munkái mellett készíti állhatatosan és kitartóan az inspirált festményeket. 2008 -tól az Imádság
Háza Dicsõítõ Iskolában kreatív dicsõítést tanít, ahol az ihletett festés, tánc, versírás tartozik a kedvenc
témái közé. 2011 óta a közismert, Spanyolorszában élõ amerikai festõ és lelkipásztor, Linwood Berry
hatására kezdett el akrillal festeni és különféle textúrákkal kísérletezni. Az utóbbi idõkben viszont sokat
tanult ismert kortárs festõktõl az olajfestés egyedi technikáiról, mint pl. Igor Saharov, Leonid Afremov
és mások, és azóta az olaj lett a kedvence.
Életére jellemzõ, hogy alkotásait nem saját maga megvalósításának céljából készíti, hanem hogy az
emberek figyelmét felhívja Jézus Krisztusra, a Megváltóra, Aki minden élet és szépség forrása. Úgy véli,
az alkotás szeretete Isten lényébõl fakad, hiszen Õ maga a Teremtõ. Az Õ szépségét, a teremtés
gyönyörûségét szeretné átadni mûvei által Isten dicsõségére. Úgy hiszi - mivel Isten a saját képmására
és hasonlatosságára teremtette az embert - ezért minden emberben van elhivatottság az Istenre mutató
alkotásra, mûvészetek gyakorlására, kreatív ötletek megvalósítására és erre ösztönzi a körülötte levõket is.
Kedvenc Biblia idézetei:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes erõdbõl. Mk 12,30-31
Semmit ne tegyetek önzésbõl, se hiú dicsõségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást
magatoknál. Fil 2,3
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