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A kultúrák közti kommunikációra összpontosít a marosvásárhelyi Yorick Stúdió új projektje

Kétnyelvű költészet a színpadon

Kultúrközi párbeszéd a kor-
társ zene és költészet tükré-
ben címmel indított új projek-

tet a Yorick Stúdiószínház a Nem-
zeti Kulturális Alap, a Maros Me-
gyei Múzeum és a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem támogatásával. 
A kétnyelvű koncertelőadás előzmé-
nyeként tavaly nyáron izgalmas ze-
nei kísérletet valósítottak meg – utalt 
Sebestyén Aba a Vásárhelyi Forgata-
gon bemutatott, erdélyi magyar köl-
tők verseiből összeállított válogatás-
ra, amelyhez Cári Tibor zeneszer-
ző komponált zenét. A május 18-án, 
pénteken este 7 órakor a Kultúrpalo-
ta nagytermében bemutatásra kerü-
lő előadást a Marosvásárhelyi Álla-
mi Filharmónia zenészeiből és meg-
hívott zenészekből álló, 21 tagú zene-
karral szólaltatják meg. A dalok Sza-
bó T. Anna, Matei Vișniec, Demény 
Péter, Monica Mihaela Pop, Victor 
Ioan Frunză, Kovács András Ferenc, 

Pálfi Ervin, Andrei Hutuleac és Szé-
kely Csaba költeményeiből ihletőd-
tek, és Georgiana Ghergu, Sânziana 
Tarța és Sebestyén Aba előadásá-
ban lesznek hallhatók. A versek ki-
válogatásával kapcsolatban a tegna-
pi sajtótájékoztatón Sebestyén Aba 
elmondta, egy éve folyamatosan dol-
goznak az összeállításon, Cári Ti-
bor azokat a költeményeket zenésí-
tette meg, amelyek megihlették, és 
amelyekről úgy vélte, zeneileg is jól 
hangzanak. „Ehhez a projekthez tel-
jesen új zenét írtam” – mondta a ze-
neszerző. A költők közül valameny-
nyien színházközeliek – hívta fel 
a figyelmet Sebestyén Aba, aki el-
mondta azt is, meggyőződése, hogy 
Marosvásárhely sajátos etnikai ösz-
szetétele megkívánja ezt a fajta kul-
turális kommunikációt. „Projektünk 
létjogosultságát mi sem bizonyítja 
jobban, mint az előző, színházi té-
mában létrehozott kiadások kere-

tében elért szakmai és közönségsi-
ker” – fogalmazott a Yorick vezetője, 
hozzátéve, hogy a kortárs költészet 
és a klasszikus és pop stílusjegye-
ivel bátran kísérletező zene képes 

áttörni az örökölt és évtizedeken át 
belénk nevelt kommunikációs, kul-
turális gátakat. Sebestyén Aba és 
Georgiana Ghergu egy-egy dalt el is 
énekeltek a tegnapi sajtótájékoztatón. 

Az előadásra a Múzeumok éjszakája 
rendezvénysorozatra érvényes kar-
kötővel lehet belépni.

AntAl ErikA

Tárlat nyílik Nagy Imre és kortársai műveiből  
a Csíki Székely Múzeumban
Aba-Novák Vilmos, Nagy Imre és mű-
vészbarátaik címmel nyílik kiállítás 
ma délután hat órakor a Csíki Székely 
Múzeumban. A tárlaton 12 művész 66 
munkája lesz látható a Magyar Nem-
zeti Galéria és a Csíki Székely Múze-
um gyűjteményéből, marosvásárhe-
lyi, sepsiszentgyörgyi és kolozsvári 
magángyűjteményekből. A Csíki Szé-
kely Múzeum idén is folytatja rangos 
kiállításainak sorát: 2018-ban, Nagy 
Imre születésének 125. évforduló-
jára hangolva jelentkezik a nagy-
szabású kiállítással. A tárlat létre-
hozásáról annak kurátora, Szücs 
György művészettörténész, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria tudományos 
főigazgató-helyettese elmondta, a 
csíkszeredai Nagy Imre-hagyaték 
kurátorával, Szabó Andrással be-
szélgetve már korábban felmerült, 
hogy a zsögödi festőművészt méltó 
módon el kellene helyezni művész-
társai között, akikkel együtt indult. 
Nem kell méricskélni, hogy ki na-
gyobb művész, Aba-Novák Vilmos 
vagy Nagy Imre, Patkó Károly vagy 
Szőnyi István – mondta a szakem-
ber. Kifejtette, Nagy Imre egy idő 
után kissé bezárkózott az erdélyi 
képzőművészetbe és kultúrába, tö-
rekedett arra, hogy életművét sa-
ját népének ajándékozza. Kortár-
sai eközben a különböző aukció-
kon mozogtak, műveik magángyűj-
tőkhöz kerültek, a nevük külföl-
di kiállításokon forgott, Nagy Im-
réé viszont nem, és ilyen módon 
őt a jelentőségétől messze lema-
radva kicsit a székely festő, az er-
délyi tájképfestő kliséjébe helyez-
ték. Ezért a mostani kiállítás ku-
tatás és számvetés is – emelte ki a 
kurátor. Ismertette, nem a rendkí-
vül gazdag csíkszeredai Nagy Im-
re-anyaghoz akartak hozzátenni 
egy-két húszas évekbeli művet az 
elsősorban magyarországiként is-

mert művésztársaktól, hanem arra 
törekedtek, hogy erős anyagot ál-
lítsanak össze. „Erre lehetőség is 
volt, és a legerősebb húszas évek-
beli úgynevezett neoklasszicista 
anyag környezetébe tudtuk beil-
leszteni Nagy Imrének az adott kor-
szakban készült műveit. Nagy Im-
re, Aba-Novák Vilmos, Patkó Károly, 
Szőnyi István és a fiatalon elhunyt 
Korb Erzsébet határozzák meg a hú-

szas évek ezen korai időszakát, ami-
kor a világháború után és a koráb-
bi évtizedek formabontó »izmusai« 
után ez a generáció arra törekedett, 
hogy egy klasszikus művészetet hoz-
zon létre, de nem úgy, hogy másolja a 
mestereket, hanem inspirációt merít-
sen a régi művészetből” − ismertette 
Szücs György. 

r. kiss Edit

Kortárs zene, valamint román és magyar nyelvű költé-

szet elegye lesz az a kultúraközi párbeszédet ösztön-

ző marosvásárhelyi előadás, amelyet pénteken láthat 

a közönség a Kultúrpalotában – jelentette be a Yorick 

Stúdiószínház vezetője, Sebestyén Aba.

Libri-díj Tompa Andrea regényének
Tompa Andrea kolozsvári születésű 
írónak a kincses városban játszódó, 
Omerta című regénye nyerte az idei 
Libri irodalmi díjat, míg a Libri iro-
dalmi közönségdíjat Bödőcs Tibor 
Addig se iszik című paródiaköte-
te kapta. A Libri irodalmi díjat 2016-
ban alapította a Libri Könyvkereske-
delmi Kft. azzal a céllal, hogy díjaz-
za az előző év legjobb szép- és tény-
irodalmi könyveit. Az idei elismeré-
seket kedden este adták át Budapes-
ten – írta az MTI. A magyarorszá-
gi kulturális élet több mint 100 kép-
viselője tehetett javaslatot, hogy a 
2017-ben megjelent alkotások közül 
melyik 10 kerüljön a szakmai zsűri 
elé, valamint melyekre szavazhas-
son a közönség. A tíz döntős könyv 

között volt a díjazottak mellett töb-
bek között Kemény István Lúdbőr, 
Nádas Péter Világló részletek, Par-
ti Nagy Lajos Létbüfé, Spiró György 
Kőbéka és Vida Gábor Egy dadogás 
története című kötete is. A szakmai 
zsűri tagjai Fullajtár Andrea, Szi-
lágyi Zsófia, Bálint András, Beck 
Zoltán és Károlyi Csaba voltak. 

A közlemény idézi Károlyi Csaba 
irodalomkritikust, aki szerint Tom-
pa Andrea Omerta című regénye 
„szenvedélyesen beszél”, és „erős 
nyelve van ehhez a szenvedélyes-
séghez”. Az Omertát tavaly június-
ban mutatták be a szerző szülővá-
rosában, akárcsak a szerző korábbi 
regényei – A hóhér háza és a Fejtől s 
lábtól – kolozsvári ihletésű. 

Párbeszéd. Magyar és román kortárs költők verseit adják elő zenei kísérettel pénteken Marosvásárhelyen 

A 125 éve elhunyt Nagy Imre műveit értékelte Szücs György művészettörténész 

Fotó: hAáz vincE

Fotó: gEcsE noémi

Elhunyt Bréda Ferenc esszéíró 
Hatvankét éves korában tegnap el-
hunyt Bréda Ferenc kolozsvári esz-
széíró, költő, irodalomkritikus, mű-
fordító (portrénkon). Bréda Ferenc 
1956-ban született Déván, 1975-től 
a kolozsvári egyetem hallgatója volt 
magyar–francia szakon. A kolozsvá-
ri klasszika-filológia tanszék ógörög 
és latin fakultatív kurzusait is láto-
gatta. Ekkor mélyült el a skolasztika 
és a középkori filozófia nagy szer-
zőinek szövegszintű tanulmányo-
zásában. 1985-től 1991-ig az Angersi 
Egyetemen doktorandushallgató 
Georges Cesbron irodalomtörténész 
tanítványaként. A kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem bölcsész-
karán doktorált irodalomelmélet-
ből 1999-ben Gabriel Marcel fran-
cia egzisztencialista filozófus iro-
dalom- és drámakritikai munkássá-
gát bemutató dolgozatával. 1995-től 
adjunktusi fokozatban a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem Színház és 
Televízió Karán tanított egyetemes 
színháztörténetet. Reinhold Alfréd 
(Alfred Reynolds) (Budapest 1907  – 

London 1993) magyar költő és angol 
író munkásságának irodalomtörté-
neti felfedezője. Francia és román 
nyelvből fordított. Bréda Ferencnek 
januárban adta át a Erdélyi Magyar 
Kortárs Kultúráért díjat az RMDSZ. 
Az átadón Egyed Péter filozófus el-
mondta, az író, esszéista életműve a 
béke és univerzalitás útja felé vezet, 
egyfajta szakrális utazás folyamatát 
mutatja be, életünk értelmének fo-
lyamatos keresését. 




