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Nagyvárad, Debrecen, Berety-
tyóújfalu és Margitta közösen 
ünnepli a magyar kultúrát 
összesen több mint hetven 
eseménnyel január 17. és 27. 
között. Számos, a gyerekeket is 
megszólító irodalmi rendezvényt 
szerveznek az iskolákban.

 » K. J. 

A kárcsak az elmúlt eszten-
dőkben, idén is többnapos 
rendezvénysorozattal ün-

nepli a magyar kultúrát Nagyvá-
rad, Debrecen, Berettyóújfalu és 
Margitta. A Hajdú-Bihar, valamint 
Bihar megyei városokban január 
22. alkalmából számos kulturális 
eseményt felsorakoztató progra-
mot szerveznek – írta a Denagy.
hu. Január 17. és 27. között ösz-
szesen mintegy hetven programot 
szerveznek a négy településen 
– erről nagyváradi sajtótájékoz-
tatón számolt be Szabó Ödön, az 
RMDSZ Bihar megyei szervezeté-
nek ügyvezető elnöke, Dr. Puskás 
István, Debrecen alpolgármeste-
re, Muraközi István, Berettyóújfa-
lu polgármestere, Kecse Gabriella 
nagyváradi önkormányzati képvi-
selő és Demian Zsolt, a margittai 
RMDSZ elnöke. A magyar kultúra 
napját 1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le egy na-
gyobb kéziratcsomag részeként, 
és jelölte meg dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát. Nagyváradon 
számos, a gyerekeket is megszólí-

KÖZÖSEN ÜNNEPLIK A MAGYAR KULTÚRÁT KÉT -KÉT HAJDÚ-BIHAR ÉS BIHAR MEGYEI VÁROSBAN JANUÁR 17. ÉS 27. KÖZÖTT

Himnusz, Arany János-versek, rockopera

tó, iskolákban tartott irodalmi ren-
dezvényt szerveznek a kultúra ün-
nepe alkalmából, de nagyszabású 

előadással is várják a közönséget: 
január 18-án a Csaba királyfi  című 
rockoperát láthatja a közönség. G. 

Nagy Ilián rockoperáját a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában mu-
tatják be, közreműködik a debre-
ceni Hajdú Táncegyüttes. 2017-ben 
nagy sikerrel mutatták be a Csaba 
királyfi t Debrecenben a Kossuth té-
ren. A G. Nagy István Ilián művéből 
készült látványos előadás össze-
fogással valósult meg, kolozsvári, 
csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi 
opera- és rockénekesek, valamint a 
debreceni Hajdú Táncegyüttes lép 
benne színpadra. A magyar kultú-
ra napján felolvasómaratont tarta-
nak Arany János műveiből a Szent 
László Római Katolikus Teológiai 
Gimnáziumban. Szintén január 22-
én szervezik az Együtt szaval a nem-
zet elnevezésű eseményt, amelynek 
keretében a Himnuszt szavalják 
közösen a Szacsvay Imre Általános 
Iskola udvarán. Berettyóújfaluban 
elindítják a nagyváradi származá-
sú, a településen tanító pedagógus, 
Erdélyi Gábor emlékévet. A magyar 
kultúra ünnepének berettyóújfalui 
gálaestjén nyitják meg hivatalosan 
az Erdélyi Gábor-emlékévet és a 
Trianon-emlékévét. A magyar kul-
túra ünnepének margittai gálaest-
jén pedig ünnepi beszédet mond 
Cseke Attila szenátor, Muraközi Ist-
ván, Berettyóújfalu polgármestere 
és Demian Zsolt, az RMDSZ Margit-
ta körzeti elnöke. Debrecenben is 
gazdag program várja a közönséget, 
többek közt nagyváradi vonatkozá-
sú kulturális esemény is: Váradtól 
Debrecenig címmel nyitják meg 
Kocsis Csaba fotográfus kiállítását. 
Debrecen vendégeként diákok ér-
keznek Nagyvárad, Margitta és Be-
rettyóújfalu középiskoláiból, a Déri 
Múzeum által szervezett programo-
kon vesznek részt.
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 » BÍRÓ BLANKA

Az idén októberben tartandó 6. 
Székelyföldi Grafi kai Biennálé 

forgatókönyvét, újdonságait mutat-
ták be tegnap Sepsiszentgyörgyön 
az Erdélyi Művészeti Központban 

(Eműk) a szervezők. Azokat a szak-
mai tendenciákat szeretnék bemu-
tatni, melyekre a kísérletezés, az 
esztétikai formák újraértelmezése, a 
korábbi hierarchiai normák lebon-
tása jellemző – fogalmazta meg Fe-
rencz S. Apor, a biennálé kurátora. 
Az idei kiadásnak a Káosz struktú-
rája címet javasolják, ez hívó szó, 
de mivel tudják, hogy nem minden 
képzőművész akar „belekapaszkod-
ni” egy témába, bármilyen temati-
kájú alkotást elfogadnak. A szerve-
zők az újdonságot keresik, azt, hogy 
milyen válaszokat adnak a globa-
lizált társadalom kihívására a kü-
lönböző kultúrkörökhöz, nemzeti-
ségekhez tartozó művészek, miként 
csapódnak le a politikai, társadalmi 
jelenségek a szűrőjükön keresztül. 
„A kiírás koncepciójában, a káosz 
struktúrájában benne van az előre-
jelezhetőség bizonytalansága, de a 
kiszámíthatóság egzakt geometriája 
is” – jelentette ki Ferencz S. Apor. A 
kurátor a biennálé forgatókönyvét is 
ismertette, a művészek jelentkezé-
sét március 20-ig várják, kizárólag 
webes felületen, a rendezvény hon-
lapján lehet jelentkezni az űrlap ki-
töltésével. A zsűrizés március 30-ig 

zajlik le, a beválogatott munkák be-
kerülnek a biennálé katalógusába, 
majd több helyszínen is kiállítják. 
A megnyitóra és a díjátadóra októ-
ber 9-én kerül sor. A pontos szabály-
zat a korszerűsített, megújult hon-
lapon olvasható. Egyik újdonság, 
hogy a hasonló szakmai rendezvé-
nyek mintájára a benevezéskor a 
művész bejelölheti az opciót, hogy 
az alkotását felajánlja az Eműk 
kortárs grafi kai gyűjteményének. 
A tapasztalatok szerint szívesen 
hagyják a munkákat stabil, neves 
gyűjteményekben. Ferencz S. Apor 
elmondta, háromoldalú megállapo-
dást kötöttek a Krakkói Nemzetközi 
Grafi kai Biennálé szervezőivel, va-
lamint a miskolci Herman Ottó Mú-
zeummal, amely a Miskolci Grafi kai 
Triennálét szervezi. A megállapodás 
arról szól, hogy egymás rendezvé-
nyeit népszerűsítik, azokon díjakat 
ajánlanak fel. A rendezvény Székely-
föld hírét viszi a nagyvilágba, kata-
lógusa legalább 58 országba eljut, 
Románia legnagyobb ilyen jellegű 
eseménye, de egész Közép-Kelet-Eu-
rópában jegyzik, szakmai körökben 
számontartják – szögezte le Imreh 
István, a Kovászna Megyei Művelő-

dési Központ igazgatója. Hozzátette, 
arra törekednek, hogy a két bienn-
álé közötti két évet szakmai esemé-
nyekkel hidalják át, becsatornázzák 
a művészeti egyetemeket, a hallga-
tók számára kisebb pályázatokat, 
programokat hirdetnek, tanulmá-
nyaik, recenzióik, műveik megjelen-
nek a honlapjukon. Szeretnék, ha a 
rendezvényeik a laikus nagyközön-
ség számára is értelmezhetővé, el-
érhetővé válnak, tárlatvezetéseket, 
műhelymunkákat szerveznek több 
helyszínen, több korosztály számá-
ra. Az Erdélyi Művészeti Központ 
(Eműk) a haszonélvezője a grafi kai 
biennáléknak, hiszen az alkotások 
bekerülnek a gyűjteményébe, ez 
nemzetközi hátteret nyújt az erdélyi 
művészek számára, szögezte le Vé-
csi Nagy Zoltán, az Eműk vezetője. 
„A gyűjtemény bemutatásával bizo-
nyítjuk, hogy nyitottak és verseny-
képesek vagyunk a világ művésze-
tével” – mondta Vécsi Nagy Zoltán. 
Hozzátette, mindezt nem ingyen 
kapják, hiszen nemcsak a helyszínt 
biztosítják, hanem tevékenyen részt 
vesznek a szervezésben, előkészítik, 
gondozzák a kiállítást, ami nem kis 
munka egy ekkora anyagnál.

A káosz struktúrája – körvonalazódik 6. Székelyföldi Grafi kai Biennálé

 » Azokat a 
szakmai tenden-
ciákat szeretnék 
bemutatni, ame-
lyekre a kísérle-
tezés a jellemző.

A biennálé idén is válaszokat ad a globális kihívásokra

Debreceni vendégjáték Nagyváradon: a Macskajáték

Nagyváradon vendégszerepel január 17-én és 18-án a debreceni Csokonai Színház: a váradi 
és debreceni színház együttműködése nyomán Örkény István Macskajáték című tragikomé-
diáját mutatja be a Szigligeti Színház nagytermében az alföldi társulat. Az előadást a váradi 
társulat korábbi művészeti vezetője, Szabó K. István rendezte. Szabó K. István rendezése ér-
zékenyen mutatja meg az örkényi panoptikum sokszínűségét: a szerelmen keresztül beszél az 
öregségről, magányról, a halállal való szembenézésről a kisregény jól ismert, mindent átható 
életigenlésével. A produkció nagy közönségsikert tudhat magáénak a 2017. december 8-i pre-
mier óta, 2018-ban pedig elnyerte a legjobb rendezés díját a brassói 29. Nemzetközi Kortárs 
Drámafesztiválon. Az Örkény-darab valódi színésznői jutalomjáték, amelynek lehetőségeivel 
bravúrosan él Ráckevei Anna és Kubik Anna a két testvér, Orbánné és Giza szerepében. Kubik 
Anna szerint a darab mély bölcsességgel mesél a szeretet hiányáról: „itt két magányról van 
szó: van egy gazdag magány, és egy szegény magány, de az igazi szeretet hiányzik mindenki-
nek. Ez a hiány van jelen végig a darabban.” Az előadást január 17-én, pénteken 19 órától és 
január 18-án, szombaton 17 órától láthatja a közönség.
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