
Márton Krisztina  a barokk 
tematikájában alkot ruhákat
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• Nem a jelen trendjei, hanem a múlt, a művé-
szettörténet elemei ihletnek évről évre egy őszi 
divatbemutatót Marosvásárhelyen. A Korok, di-
vat, stílusok című bemutatón idén a barokk a fő 
téma, ebben a stílusban alkot mintegy harminc 
tervező több mint száz ruhát.

Múlt ihlette ruhabemutató
A jubileumi rendezvény ismét a barokk jegyében zajlik

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A Toldalagi-palota építésé-
nek évfordulójára hirdetett 
2009-ben a Marosvásárhe-

lyi Kulturális Központ barokk évet, 
amelynek apropóján pár tervező 
úgy gondolta, hogy a barokk vilá-
gából kár lenne kihagyni a kosz-
tüm világot, s rendeztek egy barokk 
divatbemutatót is. A tervezők által 
felsorakoztatott kollekciók pom-
pásra sikeredtek, de maga a rendez-
vény is annyira jól összejött, hogy a 
szervezők úgy döntöttek, sorozatot 
indítanak ebből, vagyis minden 
évben más-más művészettörté-
neti kor jegyében szerveznek egy 
bemutatót – mesélt a kezdetekről 
Márton Krisztina szervező, aki bár 
fő foglalkozása szerint restaurátor, 
szívesen tervez és készít ruhákat is.

Élővé tenni 
a művészettörténeti kort

„A fő célunk természetesen nem 
az volt, hogy korhű ruhákat alkos-
sunk, hiszen az egyrészt nagyon 
sok idő- és anyagi ráfordítást igé-
nyelne, másrészt minden hasonlót 
meg lehet nézni múzeumokban, 

albumokban. A mi célunk az, hogy 
adott művészeti korok elemeit újra 
élővé tegyük, a mai ízléshez ala-
kítva hétköznap is viselhető ruhát 
tervezzünk, miközben a régi érté-
keket szeretnénk felidézni és éltetni 
tovább ezekben az alkotásokban” – 
magyarázta Márton Krisztina. Hoz-
zátette, a csoportos divatbemutató 
ugyanakkor arra is lehetőséget ad, 
hogy bemutatkozzanak egymásnak 
a művészek, valamint megtalálják a 
közönségüket is.

Az első bemutatóhoz képest, 
amelyre hat-hét ruhatervező neve-
zett, a résztvevők és a bemutatott ru-
hák száma is megszaporodott: újab-
ban évről évre körülbelül harminc 
tervező mutatkozik be. Szakmája 
szerint nem mindenki ruhatervező, 
van, aki csak hobbiként űzi a ruha-
költemények megtervezését–elkészí-
tését, mások pedig éppen most ta-
nulják a szakma fortélyait. „Csak az 
a kitételünk, hogy az alkotás művészi 
legyen, egyedi, illetve felismerhető 
eleme legyen annak a bizonyos fel-
idézett korszaknak” – magyarázta 
Márton Krisztina. Megtudtuk, nem-
csak az adott kor kosztümjeiből, 
hanem festészetből, szobrászatból, 
akár építészetből is ihletődnek az 
alkotók. Minden évben születnek 
„elszállt”, inkább csak színpadra 

való ruhaköltemények, de hordható 
kollekciók is. Leggyakrabban gála-
ruhákat terveznek az alkotók, hiszen 
az ad lehetőséget arra, hogy kicsit a 
részletekben is elmerüljön a tervező.

Részletgazdag, 
de nem giccses

Amúgy az első, a barokkhoz kötődő 
rendezvény után volt már klassziciz-
mus, romantika, impresszionizmus, 
szecesszió, középkor, újkor, a 20. szá-
zad is téma, de még a népművészet 
is, ahhoz, hogy a tizedik, jubileumi 
rendezvény ismét a barokkhoz tér-
jen vissza. „A barokk a drámaiságról 
szól, a zsúfoltságról, a hatalmas for-
mák tobzódásáról. Sokan már gics-
csesnek tartják, de nem szabad azzal 
azonosítani. Tényleg rendkívül gaz-
dag részletekben ez a kor. A ruhák 
terén a fi nom, dús anyagok összevá-
logatása jellemző, a szoknya bősége, 
a bő ujjak, nagy gallér, mellette pedig 
a fűzőbe szorított darázsderék. Sze-
rették az élénk színeket, főleg a roko-
kóban, rengeteg a csipke, a gyöngy. 
Mindenképp a gazdagság, a pompa, 
fényűzés volt jellemző erre a korra, 
bár érdekes, hogy az erdélyi barokk 
visszafogottabb volt akár épületek, 
akár viselet terén” – mutatott rá a 
tervező, aki Mária Terézia és lánya, 
Mária Antónia hozzáállásából ihlető-
dik a saját idei kollekciójában: a ha-
tározott kezű, mértékletes vezéregyé-
niség és a tobzódó, pazar ruhatárral 
rendelkező kisasszony divatvilágát 
kombinálja ruhakölteményeiben.

Krisztina és a többi ruhaterve-
zőnek a barokk jegyében született 
ruháit november 26-án, hétfőn 17 
órától lehet megtekinteni a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota színpadán.

A marosvásárhelyi tanintézetek-
nek átutalták az előző iskolai év 

első felére érvényes ösztöndíjakat, 
amit az iskoláknak már ki kellett 
osztaniuk a diákoknak. A második 
félévre érvényes pénzösszegeket 
ezután fogják folyósítani a taninté-
zetek számlájára – nyilatkozta ér-
deklődésünkre  a marosvásárhelyi 
polgármesteri hivatal sajtószóvivője, 
Cosmin Blaga.

Marosvásárhelyen Bakó Szabolcs 
és Kovács Levente helyi tanácsosok 
kezdeményezték, hogy rendszeresen 
folyósítsák az ösztöndíjakat a jól teljesí-
tő diákoknak. Az első ilyen határozat, 
amely előírta, hogy a 8,50-nél nagyobb 
félévi átlagot elért és kifogástalan vi-
selkedésű diákok (10-es magaviselet) 
havi 50 lejes pénzügyi támogatást 
kapjanak, a 2016-2017-es tanévre volt 
érvényes. Tavaly is hasonló határozat 
született, hogy biztosítsák a folytonos-
ságot. A városháza kimutatásai szerint 
2016-2017-ben, az első félévben 4750 di-
ák kapott érdemösztöndíjat, a második 

félévben pedig már 6565-en. A tavalyi 
tanév első felében 5587-en érték el a 
8,50-nél nagyobb átlagot, és a városhá-
za információi szerint már megkapták 
az ösztöndíjat. A második félévben el-
ért tanulmányi eredményeik nyomán  
7105 diák fog érdemösztöndíjat kapni.

Az intézmény honlapján már sze-
repel a tanácsi határozattervezet, 
amely a 2018-2019-es évre vonatkozó 
ösztöndíjak odaítéléséről szól, előre-
láthatóan ezt a novemberi soros ta-
nácsülésen fogadják majd el.

Érdeklődésünkre Körtesi Sándor, 
a marosvásárhelyi 7-es számú általá-
nos iskola igazgatója elmondta, fontos 
lenne, hogy folyamatosan biztosítsák 
az ösztöndíjakat, hiszen korábban 
voltak olyan évek, amikor ez a támo-
gatás kimaradt, holott így is lehet ösz-
tönözni a diákokat, hogy még többet 
tanuljanak. Az igazgatótól megtud-
tuk, a tavalyi tanév első félévére már 
megkapták a pénzösszeget, és várják, 
hogy a másodikra esedékes összege-
ket is utalják át. (Simon Virág)

Továbbra is biztosítanák 
az ösztöndíjakat

M arosvásárhely főterére, a meg-
szokott helyre, a virágórához 

felállították az idei karácsonyfát. A 
25 méter magas fenyőfát az Aquaserv 
ajánlotta fel a városnak, a példány az 
udvarán nőtt ilyen magasra. Cserébe 
a város két kis fenyőcsemetét aján-
dékozott a vízszolgáltatónak. Annak 
ellenére, hogy azt rebesgették, már 
december elsejére felkapcsolják a vá-
rosi díszvilágítást, és ünnepi díszbe 
öltözik a város, Cosmin Blaga, a vá-

rosháza sajtószóvivője elmondta, a 
megszokott program szerint készül-
nek a téli ünnepekre. Vagyis Mikulás 
napján, december 6-án  kapcsolják 
fel a díszvilágítást és indul el a Miku-
lás-busz, 17.30 órakor pedig a főtéren 
felállított színpadon Smiley fog kon-
certezni.

Tavaly is a városból került ki a ka-
rácsonyfa, akkor a Moldova utcából 
szállították a főtérre a csaknem 30 
méteres fenyőfát. (S. V.)

Helyére került a karácsonyfa

Messziről is meg lehet 
csodálni a fenyőfát
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