
Az ígéret

A permakultúra rendszer olyannak lúnhet, 
mintha csak egy mezőgazdasági rendszer volna. 
Ám ha jobban meggondoljuk, egész civilizációnk 
a fotoszintézisen alapszik, amelynek a mezőgaz
daság csupán egy -  és nem is a legjobb -  fel
használási módja. Ha a pennakultúrában alkal
mazott elveket és módszereket kiterjesztjük az 
élet minden területére, fenntartható társadalmi 
modellt igér. Ausztráliában. Mollison szülőhazá
jában már működik egy olyan település, amely 
teljes egészében ezen elvek alapján jött létre. A 
Szovjetunióban nemrég állították fel a perma- 
kultűra intézetet, melynek célja -  a többi or
szághoz hasonlóan -  a tervezési módszerek 
tanításával a rendszer adaptálása az európai, 
ázsiai, amerikai viszonyokra. Itthon, minálunk 
Tápiószelén. az Agrobotanikai Központban szer
vezik az első permakultúra tanfolyamot idén 
augusztusban. Azoknak, akiknek nem jutott 
farmergazdaság vagy őserdő, biztatásul csak 
annyit: megalkotója szerint a módszerrel egy 
newyorki lakóház tizedik emeletén egy két négy
zetméteres erkélyen is megtermelhető egv fő 
éves élelmiszerszükséglelének egynegyede-egvó- 
töde.

KÓS ANDRÁS szobrászművész gyűjteményes 
kiállítása volt látható Szentendrén a Ferenczy 
Múzeumban. A Múvész kolozsvári kiállításának 
katalógusából idézünk:

Kcszh'l Kos András Térfiképmas" című szobráról A Magyar 
Építészeti Múzeum tulajdona (Gerle János felvételei

HÍREK
A VELENCEI BIENNÁLÉ építészeti anyagára 

vonatkozó legutóbbi közlésünk pontatlan volt. 
Csete György és Makovecz Imre szakmai irányí
tásával a magyarországi szerves építészet egész 
területének bemutatkozására kerül sor ez év 
ószén.

A TAVASZI GALOSFAI találkozó anyaga a 
falu- és közösségfejlesztés gyakorlati munkájá
nak bemutatásával együtt 1991/3. szamunk 
témája lesz.

A JÓZSEFVÁROS rehabilitációjával kapcsola
tos. múlt számunkban elkezdett inteijúsoroza- 
tunkat a Kónya Kálmán urral folytatott beszél- 
getes közlésével kővetkező számunkban folytat
juk.

Hajthatatlan í*i flus-akarassal foktőiosan válik uráva a csakis 
reá jellemző plasztikai nyelvezetnek. amelyet kivételre*, inár-már 
aszketíku*. d<- annál .sokatmondóbb c ^ ’szcruscft jellemez. A 
inegluragás módjával. .1 la csiszolásával, néha zscngc színezésével 
dúsított kilcjezo •■szközeit jó  érzékkel ériéko.siti. állandó kapcso- 
latot teremtve emhen kultúránk archaikus mélyrét egeivel. Krcd- 
ményként m ind a rr.aguk tormészetesüé/lébeii ágyazódnak be a 
nyugalom és méltóságtudat időhöz nem kólóit közegébe Az 
ünnepet sugalmazó szobor fejek. oszlops/eru. lámaszkodó. vnpy 
szabadon áiló noalakok Jelenlese - amelyek olykor.jól átgondolt 
koreográfia szerinti tészcsci a fermé-szet ismétlődő ujnlásához 
kőtótt tcrmekcnyseg-gondolat szent szert art ásának - valójában 
nem inás, mini az elet es az emberi szépség marasztalása

Klotunik egy. a művészre jellem** sajátságos kánon K szerint 
og\T «-szi látszólag valamely megfontolt rendbe kényszerítőit 

függőlegesekkel, frontális beállításokkal, szigorú megépít eitséggel 
van dolgunk, arnil esak alig honi meg ci^y-cgy mélyéneJmúcn 
sziinlxilikus mozdulat. vagy a törzsek alig érezhető elfordulása: 
másrészt viszont -  ha konvenciókat félretéve, elmélyült ebben 
közelítünk - az említett józanságra rácáfolva, a szobor-alakokból 
lappangó feszültség áramló életerő, ártatlan tisztaság sugárzik.
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