
Idén tavasszal a budapesti Karinthy Szalonban megrendezett, Magdala című
kiállítás alkalmával olyan szobrokat állítottam ki, amelyek a profán, a fizikai
valamint a szent, a transzcendens világ közötti átjárót képezve a kozmogónia
egyetemes szimbólumait
ragadják meg és fogal-
mazzák meg a szobrászat
eszközeivel. 

A tavaszhoz mint
megújuláshoz, keletke-
zéshez kapcsolódó tema-
tika inspirálta munkákban organikus, természeti formák találkoznak geomet-
rikus szemlélettel, formarendszerrel. Az anyaghasználat során olyan természeti
organizmusok bukkannak fel mint például a gombacsíra, moha, amik a válto-
zás, növekedés megjelenítői, tehát élő szervezetekként válnak a szobrok ré-
szeivé. Ennek ellenpontjaként jelennek meg az állandóságot megragadó anya-
gok (kő, üveg), amik az időtlen szellemi tartalmakat hordozzák. Ugyanakkor
a fizikai és szellemi világ rendjének – tulajdonképpen – különböző aspektu-
sairól, más szinten történő megnyilvánulásairól van szó, az eredendő egységben
ez a látszólagos ellentmondás azonban feloldódik. A minket körülvevő világ,
a természet jelenségei, vagy akár mindennapi tárgyaink mélyebb, alaposabb
megfigyelése is megmutatja azokat az alapelveket, amelyek a primordiális ál-
lapot sajátjai, csak kellőképpen kell megközelíteni és szemlélni őket. Eme fel-
fogás megfogalmazására teszek kísérletet a kiállításra szánt plasztikákkal. 
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Folyóiratunk a
NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM 
anyagi támogatásával jelenik meg.
Terjeszti a Budapesti, a Nemzeti és a Vidéki HÍRKER RT.
és alternatív terjesztők

Szerkesztők
JÁSZ ATTILA - Csendes Toll (főszerkesztő)
SZÉNÁSI ZOLTÁN (felelős szerkesztő)

ACSAI ROLAND (Indiáner-gyermekirodalmi rovat szerkesztője)
BÓDI LÓRÁNT (online szerkesztő) 
SZŰCS BALÁZS PÉTER (Füstjelek online rovat szerkesztője)

Lapterv és műszaki szerkesztés
SELLYEI TAMÁS OTTÓ

Munkatársak
BUCSI-KOVÁCS ANIKÓ
MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT
PAPP MÁTÉ
REICHERT GÁBOR
TURI MÁRTON

Tiszteletbeli munkatársak
BUJI FERENC
FÖLDES LÁSZLÓ HOBO
MONOSTORI IMRE
MUZSNAY ÁKOS
VASADI PÉTER

ÚJ FORRÁS
IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT
ALAPÍTÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁRA

Megjelenik évente tízszer
Alapítva ezerkilencszázhatvankilencben
Alapító főszerkesztő: PAYER ISTVÁN

Szerkesztőség: 2890 Tata, Székely B. u. 2/A Telefon: 20/3353 626 
E-mail: info@ujforras.hu. Interneten olvasható: www.ujforras.hu
Előfizethető az Új Forrás szerkesztőségi címén. Előfizetési díj egy évre 5000 Ft. 
ISSN 0133-5332
Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. A kiadásért felel: Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft.
Készült a Sollers Kft. nyomdájában Tatán.
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