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A FALFESTMÉNYEK HELYREÁLLÍTÁSÁVAL TÖBBLÉPCSŐS FELÚJÍTÁS VETTE KEZDETÉT A MAROSVÁSÁRHELYI KÖNYVTÁR NAGYTERMÉBEN

Kétszáz éves freskókat restaurálnak a Tékában
használt termet, a művészettörténészek falkutatást végeztek, és egy 19.
század elején készített falfreskó maradványaira bukkantak. Lázok Klára
főkönyvtáros, a Teleki Téka vezetője
érdeklődésünkre elmondta, feltételezhetően Franz Neuhauser szebeni
festő munkája került elő váratlanul
a mészrétegek alól. A restaurátorok
jelenleg lehetőség szerint rekonstruálják a színes képeket, illetve ahol
nem állítható helyre, megtisztítják
és konzerválják. A könyvtár vezetője
lapunknak arról is beszámolt, hogy a
Maros megyei önkormányzat aláren» ANTAL ERIKA
deltségébe tartozó megyei könyvtár
részlegeként működő Teleki Téka
enteni próbálják a restaunagytermében egy többlépcsős felrátorok a marosvásárhelyi
Te leki Tékában talált fal- újítás vette kezdetét a falfreskók
restaurálásával. A művészettörténéfestményeket. Azt követően, hogy
szek által palotateremnek is nevezett
2012-ben kiürítették a raktárnak

M

helyiség évek óta a Beszélő könyvek
elnevezésű rendezvénysorozatnak
ad helyet, ahol az érdeklődők többször is megnézhették a falkutatások
eredményeit, illetve a legutóbbi eseményen, amikor már elkezdődtek a
munkálatok, egy jókora darabot is
a freskókból. A kibontott hosszanti falon, ahol jelenleg tart a munka,
természetből vett jelenetek láthatók.
Azok, akik a Beszélő könyvek további rendezvényeire eljárnak, megtekinthetik a felújítás különböző fázisait – hangsúlyozta Lázok Klára.
A termet eredetileg bálteremnek
építették, azért is kapott helyet az
épület utcai szárnyában, ahol két
irányból lehetett megközelíteni. A
báli összejöveteleken kívül közéleti
funkciót is betöltött, például gyakran
tartotta üléseit ott Marosszék közgyű-
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A kibontott
hosszanti falon,
ahol jelenleg tart
a munka, természetből vett jelenetek láthatók.

lése, vagy különböző bankok ott
szervezték meg zárszámadási gyűléseiket. Ezt a szerepét a Teleki Téka
terme a Kultúrpalota felépítését
követően elveszítette. Az 1945 után
Marosvásárhelyen működő magyar
nyelvű könyvtárosképző középiskolának is helyet adott. A Bolyai- és a
Teleki-könyvtárak egyesítésekor az
emeleti nagytermet raktárnak rendezték be, amelyet 2012-ben ürítettek ki, és azóta művelődési rendezvényeknek ad otthont, leginkább a
Beszélő könyvek sorozatnak, ahol
művészettörténészek, irodalmárok,
tudományos kutatók tartanak előadásokat. Lázok Klára elmondta, a
falrestaurálás után a terem felújításának a következő lépése a menynyezet és a padló eredeti formában
történő visszaállítása lesz.

Feltételezhetően Franz Neuhauser szebeni festő munkája került elő váratlanul a mészrétegek alól. A marosvásárhelyi Teleki Tékalátogatói megtekinthetik a felújítás különböző fázisait
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Visszakapja eredeti szépségét
a Teleki Téka eredetileg bálteremként létrehozott és használt terme. A marosvásárhelyi
épületben pár éve 19. századi
fal freskókra bukkantak, jelenleg
ezeket restaurálják. A munkálatokról és a tervekről Lázok Klára
főkönyvtáros, a Teleki Téka vezetője számolt be lapunknak.

Előnyben részesíti az európai filmeket a sepsiszentgyörgyi Művész mozi
» BÍRÓ BLANKA

B

ekerült az Europa Cinemas hálózatba a sepsiszentgyörgyi Művész
mozi, sőt már visszamenőleg ez év
január elsejétől tagnak számít – tájékoztatott a helyi önkormányzat.
A Művész mozi képviselőinek 2019.
január végéig kell benyújtaniuk az
Európai fi lmek és események 2018ban elnevezésű projektet, amelynek
elemzése után az Europa Cinemas
dönt a Művész mozi anyagi támogatásának mértékéről. A projekt keretében az idén vetített európai filmek,
illetve a szervezett események listáját
kell bemutatniuk.
Az Europa Cinemast 1992-ben alapították, és ez az első olyan hálózat,
amely különleges figyelmet szentel
az európai fi lmeknek. Kezdetben 30
filmforgalmazó tagja volt, mára azonban 43 országban, összesen 1100 mozit számláló hálózattá nőtte ki magát.
A szervezet fő célkitűzése, hogy támogatást nyújtson azoknak a filmszínházaknak, amelyek elsősorban európai
fi lmeket mutatnak be, és szem előtt
tartják a fiataloknak szóló események
szervezését.
A Művész mozi 2017. január 27-én
nyitotta meg kapuit. A filmszínházban
a hollywoodi nagyprodukciókon kívül

helyet kapnak az európai művészfilmek, köztük magyar és román alkotások. A klasszikus program mellett
különleges események is zajlanak. Januárban megünnepelték a magyar és
román kultúra napját, amikor hazai és
magyarországi filmalkotásokat tekinthetett meg a közönség. A rendhagyó
fi lmbemutatókat alkotókkal való találkozás követte. A mozi műsorra tűz
olyan produkciókat is, amelyekben
helyi művészek kaptak szerepet. Ilyen
volt például tavaly a Kostyál Márk rendezte Kojot vagy idén a Jeles András
Rossz árnyék című filmje, amelyeken
jelen voltak a filmek rendezői és Mátray László, Orbán Levente, valamint
Pálff y Tibor színművészek. Az országos Francia Filmfesztivál programja
Sepsiszentgyörgyön is látható volt,
amikor három napon át francia filmeket vetítettek.
A mozi vezetősége megkülönböztetett fi gyelmet szentel a közönség
sorából érkező kéréseknek: iskolás és
óvodás csoportoknak vetítenek animációkat, ifj úsági és ismeretterjesztő
filmeket. Az idei évtől pedig még több
szinkronizált fi lmet kínál a mozi nézői számára, átlag heti 12 filmből 4-5
alkotást már magyar szinkronnal láthat a közönség, és ezenkívül még egy
magyar alkotást is. A sepsiszentgyör-

gyi az egyedüli romániai mozi, ahol
szinkronizált filmeket vetítenek.
A januári egyéves születésnapon
premierben vetítették a csíkszeredai
származású, magyarországi bankrabló történetét feldolgozó A Viszkis
című fi lmet Ambrus Attila, a címadó
személyiség jelenlétében. Az igaz
történetet feldolgozó film a legnézettebb produkciónak számít 2018-ban a
Művész mozi by Cityplexben, hiszen
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A projekt
keretében az idén
vetített európai
ﬁlmek, illetve a
szervezett események listáját kell
bemutatniuk.

6 hónapon át volt a filmvásznon, öszszesen 4034-en nézték meg 75 vetítés során. A második legnépszerűbb
fi lm idén a Szabadság 50 árnyalata
volt, amelyet 27 alkalommal vetített
a mozi, és összesen 1090-en láttak.
A harmadik helyet a Valami Amerika
harmadik része foglalja el, összesen
1082 néző látta 47 vetítés során. Ez a
három cím vezeti az idén vetített 136
alkotásból álló toplistát.
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