
Kedves Olvasók, kedves Munkatársaim!
� Ötéves fôszerkesztôi munka után elbúcsúzom min denkitôl, akik segítettek ez alatt az idô alatt.

Megköszönöm szerkesztôtársaimnak a mindenkor megértô, jó együttmûködést, a szerzôknek,
szakírók nak, akik írásaikkal segítették a lap színvonalának megôrzését, melyet a lapalapítók,
Fekete György, Dvorszky Hedvig és Schrammel Imre munkája ha tá ro zott meg. 

Köszönöm a mûvészeknek, alkotóknak, hogy érté kes munkáikkal hozzájárultak ahhoz, hogy
folyóira tunk egy korszak dokumentuma lehessen.

Nem utolsósorban köszönöm a Szerkesztôbizott ság nak az értô és segítô munkáját, jó tanácsait,
rész vételét a lap koncepciójának alakításában.

És köszönetet mondok azoknak is, akik támogatá sukkal, elôfizetésükkel járultak hozzá a lap
folyama tos megjelenéséhez, hiszen az iparmûvészetnek ez az egyetlen folyóirata, így a Magyar
Iparmûvészet fenn maradása elsôrendû feladatunk. 

Külön köszönöm utódomnak, Simonffy Szilvia mû vészettörténésznek, hogy új, fiatal lendülettel
és mo dern szemlélettel tudja folytatni ezt a munkát.

Befejezésül szeretném idézni Györgyi Dénes sza va it, melyek az Iparmûvészeti Társulat
ötvenéves ju bileumán hangzottak el: „az alkotó embernek nagy, megnyugtató érzéseket két
forrásból lehet merítenie: a múltra való emlékezésbôl és a jövôbe szegzett re ménységekbôl.” A két
szélsô pont, a múlt és jövô kö zött van a jelen, amelynek alkotó nemzedéke már a jövôn
szorgoskodik.

Munkámmal, a folyóirat témáinak összeállításával mindenkor ezt a folyamatosságot szerettem
volna be mutatni. Ha csak részben sikerült, kérem az utódai mat, váltsák valóra szándékaimat.

KISS ÉVA
mûvészettörténész

Köszöntô
� Köszöntöm a kedves Olvasót, Mûvészeket, Szer zô ket és nem utolsósorban Munkatár sai mat! 

A borítóra választott mûtárgy üzenetértékû. Ôsi princípiumokat hordozó szimbólumrend -
szere, kör-, gömb-, háromszög-, illetve hármasság-motívumai, valamint arany és ezüst fém -
színeinek kozmikus je len tései örök érvényûek. A végtelenített pályán közle ke dô aranygolyó
mozgása és a befoglaló elem körfor gá sa nemcsak azt a folyamatosságot szemlélteti, melyet
elôdeim munkájára alapozva biztosítani szeretnék an nak érdekében, hogy a nemzeti és egye -
temes érté keket képviselô magyar iparmûvészet, mint a kerék, nyomot hagyjon ebben a kao -
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tikusnak tûnô, de mégis egy teremtôelv alapján mûködtetett világban, hanem azt is, ahogy a
különféle mûvészeti ágak és mûfajok egymáshoz és egymásba fordulva egy végtelen fo lyam -
ban áramlanak. Kezünkben tartva a folyóiratot, az iparmûvészet fogalomkör tudományos
meghatá rozá sát félretéve élvezzük a mûvészet határtalanságát és csodálkozzunk rá a mûvek
sokszínûségére, változatos technikai megoldásaira, és arra a sajátos jelenségre, melyet a ter -
ve zômûvészet mögül elsorvasztott ipar okozta kényszerhelyzet eredményezett hazánkban. 

Megtiszteltetés, még inkább óriási felelôsség, ha fogalmazhatok így, nyomravezetônek lenni
az egyre sûrûbb csapások között, egyúttal lelkesítô a feladat. Köszönöm az elôzô fôszerkesz -
tônek, Kiss Éva mû vé szettörténésznek a felkérést és az irántam tanúsított bizalmat. A lap -
szer kesztés azonban kollégáimtól is naprakész szakmai felkészültséget és felelôsségteljes
munkavégzést igényel, hiszen a szöveggondozás so rán állandóan változó kihívásokkal, új mû -
vekkel, mû vészekkel, mûtermekkel, életmûvekkel, események kel, kiadványokkal és sok szor
egymásnak ellentmondó (!) adatokkal találkozunk, a rutin itt nem alkalmazható. A szerkesz -
tôségi munka Antal Mariann olvasószer kesztô, Szabó Emma Zsófia és Veress Kinga mûvé -
szet történész-szerkesztôk, valamint Nagy Franciska hírszerkesztô munkájával folyik tovább.
Az alapítók szándéka szerinti célkitûzés – a kézmûvességen ala pu ló kortárs magyar iparmû -
vészet és a formatervezés eredményeirôl való folyamatos tájékoztatás – tovább ra is változat -
lan marad, amelyhez a határainkon túlra való kitekintés, a magyar vonatkozású külföldi prog -
ra mok, gyûjtemények, történeti emlékek, restau rálá sok, kutatások bemutatása és elméleti kér -
dések meg vita tása is hozzátartozik. Az ismert rovatok – Kiállí tások, Mûhelyek, Köszön tés,
Értékôrzés, Búcsú, Könyv, Hírek – mellett terveink szerint nagyobb hangsúlyt kap a min den -
napjainkra, így életminôségünkre ha tással lévô használatitárgy- és környezetkultúra, a mû -
vészeti oktatás és pedagógia, valamint várhatóan több tematikus számmal jelentkezünk majd,
mind ehhez a Szerkesztôbizottság tagjainak szakértelmét is segítségül hívom. Közös érde künk,
hogy a folyóirat demonstrálja a kortárs iparmûvészet magas színvo na lát, életképességét és lét -
jogosultságát, a mûvek és pro duktumok jelentôségét és alkalmazhatóságát, nem utolsó sor ban
tükrözzön kortárs szemléletmódot is. 

2018-ban a lap nyolcszor – március, április, május, június, július, illetve október, november
és december elején – hatvan oldal terjedelemben jelenik meg, a szerkesztôség helye a kiadó
alapítvány székhelyével lesz azonos. A felújítás elôtt álló Iparmûvészeti Mú ze  um hosszan
tartó befogadó szeretetét ezúton is meg köszönjük, leszögezve, hogy szakembereinek publi ká -
 ciós tevékenységére ezentúl is feltétlenül számítunk.

Fontos ez évi esemény, hogy a Magyar Iparmûvé szet tavaly 120 éves múltját ünneplô év for -
duló után, az idén az új folyam 25. születésnapját ünnepelhetjük, hiszen közel fél évszázados
szünet után 1993 decem berében Fekete György, N. Dvorszky Hedvig és Schram mel Imre
lapalapítók jóvoltából egy mutat ványszámmal útjára indult a tartalmában mind ez idá ig társ -
talan szakmai folyóirat. E jeles évforduló elôtt tisztelegve és mindazoknak megköszönve, akik
alko tóerejükkel, mûalkotásaikkal, írásaikkal részt vál lal tak e folyamatban, jubileumi számmal
készülünk, mely nek alkalmából a külsô forma megújulása idô szerû.

Végezetül megköszönöm a lap régi és új elô fizetôi tôl kapott figyelmet és a támogatást, an -
nak reményé ben, hogy a jövôben is szakszerû, aktuális és érték ôr zô kiadványt tarthat kezé ben
az érdeklôdô. SIMONFFY SZILVIA

mûvészettörténész, fôszerkesztô
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