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„Magyar Nagyasszonyok III.”

Józsa Judit kerámiaszobrászt kisgyerekkora óta foglalkoztatták a történelmi témák, így 
1996-banelkészítette  a  honfoglaló  magyarokat megjelenítő  kiállítását,  amelyet  a 
„Táltosok és szentek. Árpád népe és házának szentjei” című tárlat, majd 2004-2005-ben 
a  Magyar Nagyasszonyok sorozat követett, 2006 -ban a magyar irodalom kiemelkedő 
személyiségeinek múzsáit állította ki „Múzsák kertje” címen. 2007-ben új témaként a 
természet egyik legfontosabb elemét, a vizet, azaz a tengert „TerrAqua világa” címmel 
mutatta  be.  A  kiállított  művekbe  tengeri  csigák,  kagylók,  korallok  meszes  vázait 
építette be. 2008-ban  „Magyar mesevilág” címmel a népmese főhősöket, 2009-ben a 
„Magyar  táncokat” formázta  meg.  A  fenti  tematikus  tárlatokat  a  Magyar  Kultúra 
Alapítvány mutatta be. 

Józsa  Judit 2010-ben  szeretné  folytatni  a  2004-2005-ben  megformázott  
Nagyasszonyokat. A tárlatot az MKA augusztus 18-október 10. között mutatja be a  
közönségnek.

A  művésznő  válogatása  természetesen  szubjektív,  ám  a  választottak  nemzeti 
történelmünk kimagasló asszonyai. Különböző történelmi korokban, eltérő gazdasági, 
társadalmi, politikai körülmények között, más-más szellemi közegben és környezetben 
éltek. Ám közös bennük a ragyogó szellemiség és az, hogy nem származásuk, hanem 
tetteik miatt érdemelték ki a megbecsülést. 

Az  új  alakok  mellett,  ismét  kiállítjuk  a  korábbi  két  tárlaton  bemutatott  
Nagyasszonyokat is.

A  Magyar  Kultúra  Alapítvány,  a  Budai  Várban, 
rendezvényeivel  a  kultúrák  és  régiók  találkozását,  a  
személyes  magyar-magyar  párbeszédet  szolgálja. 
Díszlépcsőházunkat 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is 
restauráltuk:  a  krémszínű  falakon,  a  bordák  mentén, 
színes,  növényi  ornamentikájú  díszítőfestés  motívumai 

láthatók.  Felújítottuk  a 
Zsolnay  kerámiákat  is.  Termeink  esküvők, 
konferenciák,  fogadások, hangversenyek,  előadóestek 
méltó helyszínei.  Az első emeleti,  kétcsillagos  Hotel  
Kulturinnov** szállodánkban, az ifjúsági és nyugdíjas 
csoportokat egész évben kedvezményekkel várjuk. 
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