
Kedves Kiállítás- és Honlaplátogatók, Ismerősök, Barátok, Szeretteim!

Az adventi készülődés az idén számomra kicsit másfajta készülődést is jelent.

Örömmel értesítek mindenkit, hogy Isten kegyelméből az új Józsa Judit Galéria december 11-én 
megnyitja kapuit az V. ker. Városház u. 1-ben.

Tekintettel arra, hogy a galéria tere behatárolt és nagyon sokan szoktak megtisztelni jelenlétükkel a 
kiállítás megnyitók alkalmával, a torlódás elkerüléséért nagyközönség részére december 11-én és 
15-én nyílt napot tartunk, amelynek keretében 11 órakor és 15 órakor ingyenes tárlatvezetéseket 
tartok, igény szerint könyveket dedikálok. Nyitva tartás hétfő kivételével, minden nap 10-18 óráig.

A galériában lehetőség nyílik a Magyar Nagyasszonyok, a Magyar Táncok, a Magyar Mesevilág és 
Magyar Örökség tárlatok anyagának állandó kiállítására. Az új kiállítási anyagok bemutatójára is itt 
rendezzük  meg.  Most  időszakos  bemutatásra  kerül  Árpádházi  Szent  Erzsébet  és  Szent  László 
szobrokkal együtt  a Magyar család nagyméretű, csaknem életnagyságú kompozíciója, amelyet a 
Belvárosi  Nagyboldogasszony  Főplébánia  templomnak  adományoztam,  ahol  a 
keresztelőkápolnában fogadja az Úr színe elé hozott gyermekeket, családokat. 

A most megnyíló Józsa Judit Művészeti Galéria fő célja az igényes, minőségi, színvonalas, értéket 
képviselő, magyar képző-, ipar- és népművészeti alkotók és alkotásaik bemutatása, árusítása is. 

Egyrészt  a  saját,  eddigi  nagy  bemutató  tárlataim  gyűjteményes  anyagát  (közel  200  szobor)  a  

különböző  tematikák  mentén  váltakozva,  állandó  kiállításként  a  közönség  elé  tárom,  különös  

tekintettel arra, hogy a helyiség elrendezése, mérete ezt lehetővé teszi. 

A tematikus anyagaim szobrait egyedi megrendelésekre készítem; egyedi darabonként, sorszámmal, 
eredetkártyával, így a megrendelésekre itt, a Galériában kerülhet majd sor.

Másrészt  a  Galériában  az  Európa-szerte  ismert  és  elismert,  csak  Korondon,  a  családi  portán  

kapható, Józsa kerámiákat árusítom. Szinte minden Erdélybe, Székelyföldre látogató anyaországi 
magyar betér Józsa János fazekasmester műhelyébe. A Tiszta Forrás Galéria mérete sajnos nem tette 
lehetővé, hogy a nagyobb tárgyakat, készleteket árusíthassam, noha az igény régóta megvan rá. A 
Tiszta Forrás  Galéria  bezárt,  beleolvadt  a  Józsa Judit  Galériába.  E kicsi  galériát  sokan nagyon 
szerettük, így az új helyen falikúttal emléket állítunk és megidézzük a szimbolikus tiszta forrást is.

Tervezem  továbbá,  hogy  a  Galériában  bemutatkozási  lehetőséget  nyújtok  a  hazai  és  külhoni,  

színvonalas magyar képző-, ipar- és népművészeknek. Művészettörténészként is fontosnak tartom a 
magyar  művészek,  különösen  a  keramikusok  megismertetését  a  hazai  lakosokkal  és  a  külföldi 
turistákkal.  Büszkék  lehetünk  a  méltó  nagy elődökre:  többek  között  Zsolnay Vilmosra,  Wartha 
Vincére, Gorka Gézára és Líviára, Kovács Margitra, akik világhírűvé tették a magyar kerámiát. A 
kortárs kerámiaművészek közül sokan emblematikus képviselői e műfajnak, ám kevés fórum adódik 
számukra. 

Ugyanakkor  nem  szeretném  a  bemutatkozási  lehetőséget  csak  a  kerámia  műfajára  korlátozni,  

hanem összművészetekben gondolkodom. A Galériában helyet kapnak majd a textil-, az ötvös, az 
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üveg-, a szobrász-, a festőművészek és alkotásaik is, időszakos, tematikus kiállítások keretében. 
Szeretném összefogni azokat az alkotókat, akiknek fontos a hazaszeretet, az egészséges nemzeti 
öntudat, a helyes önértékelés és ezt megfelelő színvonalon művelik. 
Ezekhez a tematikus, különböző műfajú kiállításokhoz tárlatvezetéseket szervezünk. 

A  kiállításaim  alkalmával  tartott  tárlatvezetések  tapasztalatai  alapján,  nagy  az  igény  és  az 
érdeklődés a művészeti témájú ismeret- és kultúraterjesztő előadások iránt. Ezért szeretném majd 
elindítani a Józsa Judit Szalont. Itt különböző, döntően, de nemcsak művészeti témájú előadásokat 
hallhat  a  közönség,  hanem lesznek irodalmi,  komoly zenei események,  író-olvasó találkozók,  a 
magyar hagyományokon alapuló, kortárs viseletet megújító divatbemutatók… 

Ahogy a kiállításaim, úgy ezek a programok is ingyenesen lennének látogathatók. Fontosnak tartom 
ezt, hiszen napjainkban a kulturális szegénység a lakosság körében egyre nő,  sokan nem tudják 
megfizetni a drága belépőket… 

Mindezen  célok  megvalósítása  érdekében  létrehoztuk  a  Józsa  Judit  Művészeti  Alapítványt, 
amelynek a galéria ad otthont.

A Józsa Judit Galéria az V. kerület, Belváros-Lipótváros újabb kulturális színfoltjaként a belvárosi 
lakosság és a budapestiek mellett, nemcsak az anyaországi, hanem valamennyi magyar honfitársunk 
javát kívánja szolgálni határon innen és túl.

Az adventi készülődés közepette tisztelettel és szeretettel várom valamennyiüket, hogy „merítsetek 
a tiszta forrás vizéből” a hit, remény és szeretet jegyében!

Budapest, 2013. december 5. 

Tisztelettel:

               Józsa Judit

      kerámiaszobrász, művészettörténész
              a Magyar Kultúra Lovagja


