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Megjegyzések

Rügyek

HamvasBéla.org - És a verseket nem írjuk, hanem éljük.
A HamvasBéla.org honlapján található (folyamatosan bővülő) virtuális
könyvtárban Hamvas Béla közel 30, fotókkal illusztrált írása olvasható, melyek
átfogó képet nyújtanak az író munkásságáról, és mintegy bevezetőül is szolgálnak
az életmű megismeréséhez. Olvasható a honlapon továbbá élettörténete, valamint
a naplójáról készített felvételek is megtekinthetőek. A Média menüpont alatt
különböző Hamvas Béla életművéről szóló vagy általa inspirált hang- (Béla
Hamvas Group for Intuitive Music, Szemző Tibor) és videóanyagok is elérhetőek
(részletek a Farkas Jenő és Lázár Ervin Járkáló által készített Beszélgetések
Hamvas Béláról című dokumentumfilmből, Farkas Jenő Függő - Hamvas Béla
nyomában című játékfilmjéből), valamint a Magyar Rádió A méhesben című
hangjátéka is.
A honlapon ugyanakkor sajátos képeslap-küldő oldal és (hamarosan
működőképes) fórum található, melyek nemcsak a hálózatépítést, az emberek
közötti kommunikációt és a különböző alprojekteken (fordítások, kiadványok,
tábor) való munkát is megkönnyíti majd.
Sütő Zsolt
További infó: info@hamvasbela.org
Ars et Vita Alapítvány: www.arsetvita.hu
A Koppenhágai Hamvas Béla Klub (archivum):
http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/
HamvasBéla.org: www.hamvasbela.org
Forrás: info@hamvasbela.org
Járkáló kiegészítése:
A hamvasbela.org - jobb szó híján egyelőre általam új Hamvas mozgásnak
keresztelt érdeklődés egyik felkeltője, honlapjának szerkesztője, készítője, és
webmestere, a marosvásárhelyi Sütő Zsolt által írt fenti híradáshoz hozzá kell
tennem, hogy közben beindult a fórum is, amit máris több, mint ezren látogattak
meg, és a különböző témákhoz több száz hozzászólás érkezett. Na és többen
komolyan nekifogtak a pályázati lehetőségek latolgatásának is.
A tábor sorozattal kapcsolatban megvizsgáljuk majd az adott helyszín
géniuszának jellemzőit, a környezetet és a bennünk megjelenő, érezhető hatásokat
tekintve.
A program fontosabbik része: a gyakorlatok (egyéni, páros,
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Tóth Tímea önmagáról
1981-ben születtem
Nyiregyházán.
A
nagykállói Korányi
Frigyes Gimnázium befejezése után a
Debreceni Egyetemre
jelentkeztem. Tavaly
végeztem ökológus
szakon. Gyerekkorom
óta érdekel a rajzolás,
festészet. Eleinte akvarellel próbálkoztam, az utóbbi évben
kezdtem el ismerkedni az akril, illetve
olajfestéssel. Néhány
év kihagyás után most
újra tele vagyok tervekkel. Remélem, hogy ezeket is megvalósíthatom.
Fél éve Norvégiában élek.

Tóth Tímea festményei a Képtár mellékletben

