Debreczeni Klára 2008 óta pedagógusként dolgozik Mezőberénybe, de szabadidejét az
alkotásnak szenteli. Tanítói végzettsége mellé a népi játszóház vezető, a szövő, és a
takácsképzést is elvégzi. Édesanyja Debreczeni Jánosné viseletkészítő, édesapja, Debreczeni
János takács a Népművészet Mestere, népi iparművész, országosan ismert és elismert művész.
Klári a szövéssel már pici korában megismerkedett, dédnagymamája szövőszékén
rongyszőnyeget szőtt. Édesapját tekinti a mesterének és példaképének, a vászonszövés
technikai részét tőle tanulta meg. A szakmai hitvallást is otthonról hozta: a létrejött
produktummal üzen, kódként használja a mintákat, a színeket, a formákat. Meggyőződése,
hogy egy alkotónak, amellett, hogy értéket teremt, nagyon fontos dolga, hogy ízlést is
formáljon. Tanítóként, szövőként és népi játszóház vezetőként is az motiválja, hogy tudását
továbbadja, a múlt értékeivel, az egyedülálló mintakinccsel megismertesse a körülötte
megforduló tanítványokat. Munkáit 2017-ben kezdte el a nyilvánosság elé tárni. Szívesen
vesz részt különböző pályázatokon, és zsűriztetésekre is folyamatosan küldi alkotásait. A
Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagja. 2019-ben a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége szakmaközi - ifjúsági bizottságának tagja lett. A Mesterségek Ünnepén „Az év
ifjú mestere” címet ítélte neki a szakértő bizottság. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület
év végi közgyűlésén „A jövő személyisége díját” vehette át. A Hagyományok Házában
megrendezett zsűrizés eredményeképpen megkapta a népi tárgyalkotó iparművész címet.
Munkáival találkozhatunk a Nemzeti Szalonban, a Hagyományok Háza Nyitott Műhelyében,
családjával tartott divatbemutatót tartott a Múzeumok Éjszakája programsorozat részeként. A
dél-alföldi regionális nyári táborban több alkotótársával szintén divatbemutató tervezője volt.
2018-ban a Népi kézműves alkotások innovációja elnevezésű konferencián előadóként vett
részt. Első önálló kiállítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2020. január 22-én
Mezőberényben „A múlt a jelenben szőttes textíliák felhasználása napjainkban” címmel nyílt.
Nyitott szemmel járva a világban folyamatosan inspirációt gyűjt alkotásaihoz, melyekre a
praktikum jellemző, és amelyekhez ösztönzést a népi kultúrából merít.
Szövőként végzett értékteremtő munkájáért, a mezőberényi hagyományok megőrzéséért
végzett tevékenysége és 2019-ben elért szakmai eredményei alapján Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete Debreczeni Klárának a 2020-as évben a
„Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerő címet adományozza.

