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Első borító: Térosztás – 2013, koracél, 44x44x44 cm
Hátsó borító: Tükröződés – 2011, krómacél, 44x44x44 cm

Józsa Bálint szobrászművész
(Debrecen, 1937. május 27.)

Debrecenben született 1937-ben Felmenői mindkét részről erdélyiek voltak, 1944-ben végleg Budapestre költöztek. 
1955-ben érettségizett a Képző- és Iparművészeti Gimnázium festő szakán, majd relief vésnöki szakmát szerzett. 

1956-ban felvételt nyert az Iparművészeti Főiskola Borsos Miklós által vezetett szobrász szakára, 1961-ben diplomá-
zott. Végzés után hegesztő vizsgát tett, hogy tervezett plasztikáit maga tudja kivitelezni. 
Eleinte figurális munkákat, főleg kisplasztikákat készített, később pályázatokon nyert, közterületekre készülő, nagyobb 
méretű szobrokat mintázott agyagba, gipszbe, faragott kőbe. 
A mai napig Borsost tartja mesterének, mellette azonban meghatározó hatással voltak rá a 20 századi klasszikus mo-
dern szobrászat nagy alakjai: Brancusi, Pevsner, Gabo, Calder, Max Bill. Kötődése a modernizmus szellemiségéhez vi-
tathatatlan. Ars poeticájának lényege mégis az, hogy mindig eredeti és új, kifejező formaötleteket keres a megvalósí-
táshoz. Sohasem tartotta szerencsésnek a kitaposott utak követését. Ezért tevékenysége valahol rokon a formatervezők 
törekvéseivel.
1964-től tanított plasztikai tárgyakat az Iparművészeti főiskolán majd Egyetemen, ahol később egyetemi tanárrá ha-
bilitált. Kezdetben a Belsőépítés és Formatervező, majd a Szilikát szakon dolgozott. Később az Alapozó Képzés Inté-
zetében a Plasztikai Osztályt vezette. A „formatan” tantárgy oktatásához a 20. századi modernizmus szemléletéből 
kiindulva saját szisztémát alakított ki, aminek alapján a formatan a mai napig is szerepel a MOME-n oktatott vizuális 
alaptantárgyak körében. 
1968 óta családjával Szigligeten tölti a nyarakat. Teraszukról kilátás nyílik a Badacsony és Gulács hegyekre és a színeit, 
fényeit állandóan változtató Balatonra. A víz felületén megjelenő tükröződések és fényjelenségek állandó inspirációt 
jelentenek a krómacél szobrok formavilágának kialakításához.

Díjak
1968. Balatoni Nyári Tárlat szobrász-díj
1975. Képző- és Iparművészeti Lektorátus nívó-díja
1987. Munkácsy Mihály-díj
1991. „Fém és fény” különdíj, Koblenz (NSZK)
2000. Apáczai Csere János-díj (oktató munkáért)
2009. „Díj”-díj Építészet és Művészet, Kévés Stúdió Galéria ÉMKE



Lüktetés, M=1:5 változat, eredeti: Budapest, Karolina út – 1990, krómacél, 137x54 cm
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Palmettás – 2007, krómacél, gránit, 53x53x53 cm
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Holdíves – 2007, krómacél, gránit, 53x53x53 cm
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Átváltozás – 2009, krómacél, bazalt, 40x47 cm
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Origó – 2007, krómacél, 38x25 cm
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Repülés – 2006, krómacél, gránit, 27x65 cm
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Útvesztő – 2006, krómacél, 26x35 cm
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Kolombusz tojása – 2006, krómacél, 39x13 cm
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Örvény, M=1:3 változat, eredeti: Csepel, VITUKI székház mellett, 1979. – 2013, krómacél, 57x34 cm
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Süvegkorona – 2002, krómacél, 40x49 cm
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Műterem   
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Ez a könyv a kiadó „Kis példányszámú, print művészkönyv” sorozatának 

…………
számú kötete, amely

Józsa Bálint szobrászművész 
alkotásaiból, 7 példányban készült.

Az 1997-től fennálló Körmendi–Csák Gyűjtemény anyagának válogatása 16 lapból áll,  
kézzel merített papíron, 12 darab nyomatot tartalmaz,  

a szerkesztő, a kiadó, a készítő eredeti aláírásával és a könyv számozásával.

Szerkesztette: Csák Ferenc művészettörténész
A kötetet tervezte: Kneisz István

A könyvet készítette: Vinczemill Papírmerítő Műhely

Kiadja: Körmendi Kiadó | Virtual Market Kft. 
1146 Budapest, Chásár András u. 18.

www.kormendigaleria.hu | info@kormendigaleria.hu

Felelős kiadó: Dr. Körmendi Anna
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