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Kitartá ssal, tü relemmel é s bá -
torsá ggal bá rmilyen problé má t 
ké pesek vagyunk megoldani 
– többek között ezt az üzenetet 
közvetíti Antal Tímea és Demko 
Gergő Játszanék című új dala. 
A bánff yhunyadi születésű éne-
kesnő és férje a karantén idején 
való alkotásról, a rajongókkal 
való kapcsolattartásról beszélt 
lapunknak.

 » BEDE LAURA

J átszanék címmel jelent meg teg-
nap az erdélyi származású Antal 
Tímea és férje, Demko Gergő 

közös dala és videóklipje. A szerze-
ményt a koronavírus-járvány kö vet-
kezté ben lé trejö tt bezá rtsá g ihlette, 
s bá r akkor nem volt é ppen vidá m 
a helyzet, a zenemű ü zenete mé g-
is pozití v. „A dal a bezá rtsá gró l, az 
egyedü llé trő l szó l, mé gis remé nyt 
ad, hogy bá rmilyen helyzetben fel 
tudjuk talá lni magunkat, é s ki tud-
juk hozni a legjobbat a szá munk-
ra legelő nytelenebb helyzetbő l is. 
Ez egy á brá nd, ami vigaszt nyú jt 
a magá nyban” – mondta a Króni-
ka érdeklődésére a gitáros-zon-
gorista Demko Gergő. Hozzátette, 
mivel é pp abban az idő szakban 

jö tt a karanté n, amikor kislá nyuk 
jelentő s fejlő dé sen ment/megy á t, 
í gy pró bá lták a legtö bb idő t hár-
masban tö lteni. Ettő l fü ggetlenü l 
igyekeztek tartani a kapcsolatot 
rajongó ikkal is. „Zené sztá rsaink-
kal kö zö sen elké szí tettü k Kedves 
Vilá g! cí mű  dalunk karanté nver-
zió já t, amit mindannyian a sajá t 
otthonunkban telefonnal vettü nk 

fel. Há l’istennek a mai technika ezt 
má r lehető vé  teszi, bá r az é lő  zené t 
semmi sem pó tolhatja” – mutatott 
rá a zeneszerző.

A Kolozs megyei Bánffyhunya-
don született, jelenleg Budapes-
ten élő Antal Timi felidézte, hogy 
a karantén időszakában szerettek 
ká rtyá zni Gergő vel, és é ppen egy 
ilyen já té k alkalmá val é rkezett 

A BEZÁ RTSÁ GRÓ L SZÓL, MÉ GIS REMÉ NYT AD ANTAL TÍMEA  ÉS DEMKO GERGŐ FRISSEN MEGJELENT DALA ÉS VIDEÓKLIPJE 

„Ábrá nd, ami vigaszt nyú jt a magá nyban”

Antal Tímea és Demko Gergő pozitívan tekint a majdani koncertekre, tartják a kapcsolatot a rajongókkal
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az ihlet. „Azon elmé lkedtü nk, 
milyen jó , hogy itt vagyunk egy-
má snak é s bá r el vagyunk zá rva 
a kü lvilá gtó l, mi ketten é s a kis-
lá nyunk itt vagyunk egymá snak. 
A dal ü zenete mindenké ppen 
az, hogy bá rmennyire magá -
nyosnak, elszigeteltnek é rezzü k 
magunkat egy adott é lethely-
zetben, annak egyszer biztosan 
vé ge lesz. Illetve mindenkinek 
ott a kezé ben a »piros hetes«, 
amellyel bá rmilyen problé má t 
ké pesek vagyunk megoldani! Ez 
pedig a kitartá s, tü relem é s bá -
torsá g” – fogalmazott lapunknak 
a kalotaszegi énekesnő.

Hozzátette, a dal egyé bké nt gyor-
san elké szü lt, a videóklip volt kicsit 
problé má s szá mukra, hiszen nem 
tudták, hogyan ké s zí thetné nek vi-
deóklipet ú gy, hogy a karanté n mi-
att nem fogadhatják a videó sukat. 
Vé gü l ú gy dö ntö ttek, sajá t telefon-
jukkal oldják meg, í gy az udvarukon 
ké szü lt a felvé tel. „Alig vá rjuk, hogy 
talá lkozzunk a kö zö nsé gü nkkel é s 
termé szetesen a zené szkollé gá kkal. 
Egyelő re nem tudunk pontos infó t a 
kö vetkező  koncertekrő l. Lassan, de 
biztosan kezdő dnek a tá rgyalá sok, 
mindenesetre mi nagyon pozití vak 
vagyunk a jö vő t illető en. Addig is 
mindenfé le online tartalommal 
ké szü lü nk a rajongó inknak” – fej-
tette ki derűlátón Antal Tímea.

 » „A dal ü zenete 
mindenké ppen az, 
hogy bá rmennyire 
magá nyosnak, 
elszigeteltnek 
é rezzü k magunkat 
egy adott é let-
helyzetben, annak 
egyszer biztosan 
vé ge lesz.”

Filmstop rasszista 
ábrázolásokért

Ideiglenesen kivették az Elfújta a 
szél című fi lmet az HBO Max kínála-

tából. Az amerikai fi lmklasszikus tör-
ténelmi hátterének magyarázatával 
és a rasszizmustól való elhatároló-
dással kerül majd vissza a streaming-
szolgáltató könyvtárába. Az 1939-ben 
készült fi lm ideiglenes eltávolításáról 
az HBO Max a George Floyd halála 
miatti tiltakozások nyomán döntött. 
A szolgáltató keddi közleménye 
kiemelte, hogy az Elfújta a szél egy 
korszak terméke, és hordozza azokat 
az etnikai és faji előítéleteket, ame-
lyek akkoriban általánosak voltak az 
amerikai társadalomban.

Az HBO Max szóvivője a Variety 
hollywoodi szaklapnak nyilatkozva 
hangsúlyozta, hogy „ezek a rasszista 
ábrázolások akkoriban is helytele-
nek voltak, és ma is azok”, ezért úgy 
gondolták, hogy a fi lm magyarázat 
nélküli forgalmazása felelőtlenség 
lenne. A rasszista ábrázolások egyér-
telműen szemben állnak a WarnerMe-
dia értékrendjével, ezért az HBO Max 
csak a történelmi háttérről folytatott 
párbeszéddel és a rasszizmus meg-
nyilvánulásainak elítélésével illeszti 
vissza a fi lmet a programjába. A 
fi lmet azután vette ki ideiglenesen 
kínálatából az HBO Max, hogy John 
Ridley, a 12 év rabszolgaság forgató-
könyvírója a Los Angeles Times-ban 
megjelent véleménycikkében felszó-
lította a streamingszolgáltatót erre, 
azt hangsúlyozva, hogy a fi lmklasz-
szikus rögzíti a faji sztereotípiákat, 
és a polgárháború előtti Dél világát 
dicsőíti. (Hírösszefoglaló)

 » KRÓNIKA

Egy 300 méter hosszú, felhőkarco-
lók tetején vízszintesen húzódó 

üveghíd Kína legújabb látványossá-
ga. A 250 méter magasban megépült 
„vízszintes felhőkarcoló” egy több-
funkciós folyóparti épületegyüttes 
része Csungkingban – számolt be 
róla a CNN.com. A Kristályt, ahogy 
az építményt nevezik, a szingapúri 
Changi Jewel repülőteret megálmodó 
világklasszis építész, Moshe Safdie 
tervezte. A rekordmagasságú üveg-
híd Raffl  es City négy felhőkarcolójá-
nak tetején húzódik, és további két 
felhőkarcolójához is kapcsolódik.

A Kristály remek kilátást nyújtó 
„felfedező fedélzetét” a május végi 
megnyitó óta naponta háromezren 
nézhetik meg, mivel a koronaví-
rus-járvány miatt korlátozni kellett a 
látogatók számát. A belépőknek kö-
telező a maszk viselése, és a hőmér-
sékletüket is ellenőrzik. Az üveghíd 
fedélzete 1500 négyzetméteren terül 
el. Nemcsak kilátást kínál, hanem a 
National Geographickal való együtt-
működésnek köszönhetően egy fel-
fedezéstémájú kiállítás is várja a 
látogatókat. Az öt részből álló kiál-
lítás első része Csungking történe-
tét és fejlődését mutatja be a föld-
szinten. A látogatókat azután egy 
világűr ihlette gyorslift repíti a 47. 
emeletre, a Mars-kiállításra. A túra 
végén egy belső parkba érkeznek, 
és egy üvegpadlós kilátóból tekint-
hetik meg a gyorsan fejlődő város 
panorámáját.

A későbbiekben egy zárt körű 
klub is nyílik majd a Kristályban 
úszómedencékkel, továbbá ősztől 
éttermek és bárok is várják majd 
a vendégeket az Égi kert elnevezé-
sű részben. Mire a Kristály teljesen 
megnyílik, mintegy 120 fa nő majd 
benne, amelyek akár kilenc méter 

magasak is lehetnek. A hét év alatt 
mintegy 3,4 milliárd dolláros költ-
ségvetésből felépült kristályhíd a 
világ legnagyobb magasságban el-
készült, legtöbb felhőkarcolót ösz-
szekötő hídja. 12 ezer tonna acélt, 
háromezer üvegelemet és ötezer 
alumíniumpanelt építettek bele.

„Vízszintes felhőkarcoló” Kína új látványossága

 » A hídba 12 
ezer tonna acélt, 
háromezer üveg-
elemet és ötezer 
alumíniumpanelt 
építettek.

A kínai kristályhíd a világ legnagyobb magasságban elkészült, legtöbb felhőkarcolót összekötő hídja




