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TartalomKedves Olvasók!
Minden hosszabb ideje megjelenő periodika, így 
az immár több mint három évtizedes Új Művészet 
esetében is időről időre felmerül a lap tartal-
mi-formai megújításának, felfrissítésének gondo-
lata. Az elmúlt évben a nyomtatottól tartalmilag 
teljesen eltérő online változatunk lecserélésével 
kezdtük a sort: az eredmény egy könnyen ke-
zelhető és áttekinthető felületű, új rovatokkal és 
szerzőkkel gazdagodó, gyorsan bővülő elektro-
nikus folyóirat lett, mely a pozitív visszajelzések 
alapján igazolni látszik várakozásainkat.

Ezen felbátorodva vágtunk bele a nyomtatott 
lap átalakításába. Folyóiratunk mostantól új, na-
gyobb formátumban, megváltozott grafikával, 
tartalmilag némiképp módosulva jelenik meg. Re-
ményeink szerint az új szerkezet lehetőséget ad az 
írások eddigieknél változatosabb megjelenítésére,  
illusztrálására, a képzőművészet gyorsan válto-
zó fejleményeire való egyszerre friss és el mélyült 
reagálásra. Alapvető szerkesztési elveink vál-
tozatlanok: továbbra is értékelvűen, függetle-
nül kívánunk foglalkozni a hazai és nemzetközi 
képző művészet minél szélesebb spektrumával, 
eseményeivel, tendenciáival, alkotóival.

2021 első számában beszélgetést olvashatnak  
a 2022-es Velencei Biennálé magyar pavilonjá-
ra kiírt pályázat nyertesével, Keresztes Zsófiával 
és a kurátorral, Zsikla Mónikával. Beszámolunk 
a londoni magyar galériás, Kováts Dávid tervei-
ről és a galéria első kiállításáról, amelyet Máriás 
István aka Horror Pista jegyez. Ugyancsak figye-
lemre méltó Bicskei Éva tanulmánya az akadé  miai  
arcképcsarnokról, amely a kezdetektől elem-
zi a reprezentatív közgyűlési portrékat a 2020 
novemberében leleplezett műig, Czene Márta 
Lovász Lászlóról készült festményéig. Az érdek-
feszítő elemzést rendhagyóan a művész sorai 
egészítik ki. Többek között szó lesz még Molnár 
Judit Lilla belső játékairól, és hogy a lap végén 
se maradjanak pikáns csemege nélkül olvasóink, 
kitűnő beszámolót közlünk a berlini Berghain 
műalkotásorgiájáról, valamint feltűnik egy olasz-
ból lett szúfi is.

A szerkesztőség
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ASZTALOS Zsolt: 
Emlékmodellek 1., 

2019–2020, installáció, 
vegyes technika

A művész és a Molnár Ani 
Galéria jóvoltából


