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„Az elismeréssel mindegyik ná-
lunk kiállító művészt, valamint 
kurátort, előadót, múzeumpe-
dagógust, partnert, fenntartót 
díjazták, szóval mindenkit, aki-
vel együttműködtünk az elmúlt 
egy évtizedben” – mondta el a 
Krónika megkeresésére Kispál 
Attila, a sepsiszentgyörgyi MAG-
MA Kortárs Művészeti Kiállítótér 
vezetője annak kapcsán, hogy 
a központ kapta kedden este az 
Országos Kulturális Alap egyik 
díját Bukarestben.

 » KISS JUDIT

A sepsiszentgyörgyi MAGMA 
Kortárs Művészeti Kiállítótér-
nek ítélték oda az Országos 

Kulturális Alap (AFCN) Kitartás a 
Kultúrában (premiul pentru rezis-
tenta in cultura) elnevezésű díját, 
amelyet kedden este, a román kultú-
ra napján nyújtottak át Bukarestben 
a központot működtető képzőművé-
szeknek, Kispál Ágnes Evelinnek és 
Kispál Attilának. A sepsiszentgyör-
gyi központ, amelyet a Kovászna 
Megyei Tanács és a Székely Nemze-
ti Múzeum tart fenn, a működtető 
képzőművészek szándéka szerint az 
újszerűségre és kreativitásra össz-
pontosít olykor provokatív módon: 
szembehelyezkednek az érvényben 
lévő, elavulttá váló művészeti nar-
ratívákkal. Az eseményen tíz kate-
góriában díjaztak civil szervezeteket 
és kulturális intézmények vezetőit, 

minden kategóriában öt jelölt ver-
sengett az elismerésért. A Kitartás 
a Kultúrában díjat több mint tíz éve 
működő kulturális szervezeteknek 
ítélik oda. „Noha a díjat a sepsi-
szentgyörgyi MAGMA Kortárs Közeg 
Egyesületnek adták, mi úgy tekint-
jük, hogy az elismeréssel díjazták 
mindegyik nálunk kiállító művészt, 
valamint kurátort, előadót, múze-
umpedagógust, partnert, fenntartót, 
szóval mindenkit, akivel együttmű-
ködtünk az elmúlt egy évtizedben” 
– mondta el a Krónika megkeresé-

sére Kispál Attila. Hozzátette, hiába 
vannak a jó ötletek, ha nincsenek a 
kivitelezésben társak, és amit most 
az Országos Kulturális Alap díjazott, 
kollektív munka eredménye. „Az el-
ismerés arra ösztönöz bennünket, 
hogy folytassuk az együttműködést 
partnereinkkel, és juttassuk el mi-
nél szélesebb közönséghez a kortárs 
művészetet. Ugyanakkor arra is rá-
világított a bukaresti gála, hogy or-
szágos kitekintésben milyen sok jó 
program jön létre civil szervezetek 
kezdeményezésére” – fogalmazott 

RANGOS KULTURÁLIS ELISMERÉST ÍTÉLTEK ODA BUKARESTBEN A SEPSISZENTGYÖRGYI KORTÁRS MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÓTÉRNEK 

Díjat kapott tevékenységéért a MAGMA

Kortárs művészeti, médiaművészeti eseményeket szervez a sepsiszentgyörgyi MAGMA kiállítótér 

Kispál Attila. Azt is kifejtette, na-
gyon örültek már a jelölésnek is, de 
így, hogy meg is kapták a díjat, az 
további motivációt jelent további 
kortárs művészeti események meg-
szervezéséhez.

A kortárs művészeti kiállítótér 
2010. április 1-jén kezdte el műkö-
dését három évig tartó előkészítő 
munka eredményeként. Az alapí-
tók és a kiállítótér működtetői – 
Kispál Attila, Kispál Ágnes Evelin 
és 2013-ig Vetró Bodoni Barnabás 
– a hivatalos nyitást megelőző 
években is több képzőművésze-
ti projekt szervezői, lebonyolí-
tói voltak különböző helyszíne-
ken, különböző szervezetekkel 
együtt. 2008 óta következetesen 
azon dolgoznak, hogy a térség-
ben kortárs művészeti eseménye-
ket szervezzenek, azon belül is 
a médiaművészetre fektetik a 
nagyobb hangsúlyt. A MAGMA 
úgynevezett artist-run kiállítótér, 
mely egy jól meghatározott mű-
vészeti-kuratoriális koncepcióval 
rendelkezik. Egyéni és csopor-
tos kiállítások szervezésén kívül 
más művészeti projekteket is kez-
deményeznek, a kiállítótér pedig 
szakmai előadások, beszélgetések, 
viták, fi lmvetítések, műhelyfog-
lalkozások helyszínéül szolgál, és 
online illetve hagyományos kiad-
ványok létrehozását is vállalja. 
Az Országos Kulturális Alap egyik 
díjára a vállalkozás kategóriában 
az erdélyi kastélyok hasznosítá-
sáért tevékenykedő Kastély Er-
délyben program működtetőjét, 
a kolozsvári PONT Csoportot is 
díjra jelölték.

 » A felesleges 
vitát generáló 
vagy a személyi-
ségi jogokat sér-
tő hozzászóláso-
kat a szaknyelv 
trollkodásnak 
nevezi.

 » K. J.

Az András Lóránt Társulat az évad 
harmadik bemutatójára készül, 

amelyet pénteken tekinthet meg a 
marosvásárhelyi közönség 7 órától a 
társulat székhelyén. A Black Jazz című 
produkció műfaj szempontjából új-
donságnak számít nemcsak a nézők, 
de az alkotók számára is. Az előadás 
rendező-koreográfusa a társulatve-
zető András Lóránt, aki elsősorban 
pedagógiai célzattal látott neki pró-
bafolyamatnak: a különböző színhá-

zaknál a musical műfajában szerzett 
tapasztalatait szerette volna régi és 
jelenlegi tanítványainak átadni. A 
munkafolyamat során kortárs ko-
reográfi ai frázisokat alakítottak át a 
musical, a revütánc és a jazz műfa-
ji kulcsában, így született meg az a 
táncanyag, amely a tér lehetőségeivel 
együtt hozza létre a „történetet”, il-
letve a karaktereket. „Nem egyszerű 
revühalmazt szeretnék, hanem meg-
mutatni ennek a világnak a sötétebb 
oldalát is, méghozzá a dráma-ko-
mikum-irónia keverékéből. Öt lány 

szerepel az előadásban – ezeknek a 
lányoknak a nagyon kisminkelt arca 
mögé pillantunk be. Ez egy fekete 
jazz. Kicsit úgy képzelem el, mint-
ha összekevernénk Jim Jarmuscht 
a musical világával, kiderül, hogy 
sikerül-e. Nem célom a polgárpuk-
kasztás, a műfaj kiforgatása, csupán 
mélységet szeretnék adni” – vallja 
az előadás rendező-koreográfusa. Az 
előadásban Macaveiu Blanka, Pel-
sőczy Luca , Sosovicza Anna, Szabó 
Franciska, Szőcs Anita lép színpadra, 
zene: Dénes József.

Új műfajban mutatkozik be az András Lóránt Társulat

 » A táncanyag 
a tér lehetősége-
ivel együtt hozza 
létre a „törté-
netet”, illetve a 
karaktereket.

Bővült A magyar
nyelv nagyszótára

Bemutatták A magyar nyelv nagy-
szótára hetedik kötetét, valamint 

online változatát szerdán Budapes-
ten, az MTA Nyelvtudományi Inté-
zetében. Lovász László, a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) elnö-
ke a kötetet méltatva azt mondta: 
a kiadvány hatalmas szolgálat a 
magyar kultúrának – olvasható az 
MTI-n. „Egy ilyen nagyszótárnak az 
elkészítése igazi sziszifuszi, heroi-
kus, hatalmas munka” – mondta 
a kötetet méltatva Lovász László, 
hozzáfűzve: ahhoz, hogy egy ilyen 
kiadvány elkészüljön, hatalmas 
háttérirodalmat, rengeteg adatot 
kell feldolgozni. Ittzés Nóra főszer-
kesztő ismertetése szerint a több 
mint húszkötetesre tervezett sorozat 
hetedik kötete az el- és él- kezdetű 
címszavakat tartalmazza. A történeti 
jellegű értelmező szótárban 1200 
oldalon több mint 2 ezer címszó ta-
lálható. A szavak bemutatását pedig 
35 536 példamondat gazdagítja. A 
magyar nyelv nagyszótára általános 
értelmező szótár, amely nem szűkíti 
vizsgálódását a nyelv egy rétegére, 
egy kiválasztott szeletére, hanem 
a köznyelv és a szépirodalom, a 
legkülönfélébb szak- és rétegnyelvek 
szókincséből egyaránt válogat - tette 
hozzá. A marosvásárhelyi András Lóránt Társulat Black Jazz című, műfaj szempontjából is újdonságnak számító előadását tekintheti meg a közönség 
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