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ELSŐSORBAN A SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ ESEMÉNYEKET VÁRJÁK AZ ÚJ ÉVTŐL A KULTÚRA TERÜLETÉN TEVÉKENYKEDŐK

A kultúra berkeiben sem jó a látszattevékenység
Az új évben értékelni kellene az 
együtt töltött időt: ne fecséreljük 
azt látszattevékenységre kulturális 
berkekben sem. A tavalyi év tapasz-
talataiból a jó gyakorlatokat meg kell 
őrizni, a rosszakat elfeledni – többek 
közt ezeket a válaszokat kapta a 
Krónika az erdélyi kulturális élet kü-
lönböző területein tevékenykedőktől. 
Kulturálisközpont-vezetőt, költőket, 
lapszerkesztőket, írószervezet-vezetőt, 
színészt, rendezőt kérdeztünk arról: 
mit várnak a tavalyi, felemás eszten-
dő után a 2021-es évtől.

 » KISS JUDIT

F elemás esztendő volt a tavalyi a kultú-
ra szempontjából: a színházak, mozik, 
más intézmények is megsínylették, 

hogy a közönséggel való kapcsolattar-
tás nagyrészt online térbe szorult. Arról, 
hogy mit várnak a 2021-es évtől, a kultúra 
területén tevékenykedőket: kulturálisköz-
pont-vezetőt, költőket, lapszerkesztőket, 
írószervezet-vezetőt, színészt, rendezőt 
kérdeztünk.

Semmilyen technológia nem pótolja 
a személyes jelenlétet
Az elmúlt esztendő ismételten rádöb-
bentett arra, hogy semmiféle kifinomult 
digitális technológia nem helyettesíti 

a puszta jelenlét mérhetetlen sokrétű-
ségét, gazdagságát; nem ugyanaz vir-
tuálisan bebarangolni egy múzeumot, 
meghallgatni egy koncertet, egy szín-
házi előadást, vagy a „kézzelfogható” 
valóságban jelen lenni ugyanott – fo-
galmazott kérdésünkre Bogdán Zsolt, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház mű-
vésze. Rámutatott, nem ugyanaz üres 
termek csendjében ülni, vagy 500 ember 
visszafogott lélegzetének csendjében. 
„Utóbbi mérhetetlenül fajsúlyosabb, 
hiszen a színház lényegét tekintve ezen 
a jelenléten, az »itt és most«-on alap-
szik. És nem hiszem, hogy ez változna, 
vagy hogy változnia kellene, feltéve, 
ha engedik annak maradnia, ami” – fo-
galmazott a színművész. Kérdésünkre, 
hogy mit vár ettől az évtől, Bogdán Zsolt 
azt felelte: azt az örömet, amit a mások 
jelenléte okoz; értő, érző, jelenvaló kö-
zönséget. Tapasztó Ernő színész, ren-
dező, az Aradi Kamaraszínház vezetője 

bevallása szerint kihívásnak tekinti az 
olyan fura kényszerhelyzeteket, amint 
amilyen a tavalyi év volt. „Az ilyen hely-
zetek feltöltenek, ötleteket adnak, eltöl-
tenek valamiféle különös reménnyel. 
Idén pedig megmutatjuk azt, amit tavaly 
nem tudtunk, előadásokat tervezünk: 
lesz Karnyóné, lesz De mi lett a nővel?, 
Játék a kastélyban, Shakespeare, Vitéz 
László, 100 év zene, Tolsztoj, sok tur-
né, egyebek” – sorolta a terveket. Mint 
fogalmazott, azt várja leginkább, hogy 
a kulturális szféra finanszírozását át-
alakítsák, ami valószínűleg nem fog 
megtörténni. „Optimista csak abban va-
gyok, amit mi színházként meg tudunk 
tenni, el tudunk játszani. Hiába ágál az 
ember, hogy a kultúra lenézett, hogy az 
oktatás egyes helyeken a harmadik vi-
lágbeli színvonal alatt van, ha egyszer 
nem vagyok politikus alkat, nem tudok 
semmit és semmin változtatni” – fo-
galmazott Tapasztó Ernő. Mint sorolta: 
kulturális autonómia, a színházak fi-
nanszírozásának alternatívái, új szín-
házi törvény, a kis, független színházak 

életének megkönnyítése – csak néhány 
a rengeteg megoldatlan kérdés közül. 
„Amíg meg nem oldódnak ezek a dol-
gok, ahogy mondani szoktuk, mi „toljuk 
ezerrel”: szervezzük a turnékat, Aradon 
az előadásokat, fesztiválokat, építjük a 
nemzetközi kapcsolatokat, és közben 
folyamatosan próbálunk” – mondta a 
társulat vezetője.

Lényeges lenne a mozik újranyitása
A járvány miatt a mozilátogatás, mozi-
élmény is kimarad az emberek életéből. 
Jakab-Benke Nándor, a Filmtett filmes 
szakportál főszerkesztője szerint a szín-
házak megnyitása mellett legfontosabb 
a mozik újranyitása lenne. „Mozik nélkül 
nemcsak a hollywoodi blockbusterekről 
(kasszasikerekről) maradtunk le, de a 
fesztiválok sem tudnak rendesen mű-
ködni, tavaly ugyebár a Cannes-i Film-
fesztivál is elmaradt, az idén a berlinit 
fogják szokatlan módon két részletben 
megrendezni. Bizonyos filmeknek akár 
jót is tesz az, hogy streamingfelületekre 
kerülnek, de az igazi mozis alkotások el-
hervadnak laptopképernyőn, ami azért 
is veszélyes, mert így sok alkotó talán le 
is mond arról, hogy képileg igényesebb 
alkotással rukkoljon elő” – mutatott 
rá Jakab-Benke Nándor. Kifejtette, így 
egyre erősebben érvényesül a Netflix-fé-
le „sorozat-sorozatgyártás” elve, csak 
azért, hogy ne álljon le a filmipar. „Pe-
dig 2021 akár a független/európai/mű-

vészfilm nagy éve is lehet, mert a rizikó-
kerülő nagy forgalmazókkal ellentétben 
a kicsiknek úgy is jó, ha a néző kis te-
remben, „kevesedmagával”, maszkban, 
pop-corn nélkül fogyasztja a mozgóké-
pet” – mutatott rá a főszerkesztő.

A jó gyakorlatokat meg kell őrizni, 
a rosszakat elfeledni
A 2021-es esztendő az átértékelés és az 
újrakezdés éve lesz, számukra egy új név 
bevezetését is jelenti, hiszen 2020. szep-

tember 1. óta a Balassi Intézet itteni fi ókja 
nevet változtatott: Magyar Kulturális Inté-
zet Sepsiszentgyörgy lett – értékelt Szebe-
ni Zsuzsanna, aki újabb ciklust kezd inté-
zetvezetőként. „Mindez számos kihívással 
és új lehetőséggel jár. Köszönöm a bizal-
mat, amellyel az elmúlt négy évünket 
szűkebb és tágabb környezetünk övezte, 
a bizalom akkor is töretlen maradt, ami-
kor tevékenységünk egy része online tér-
be szorult” – fogalmazott. Mint kifejtette, 

 » „A kreatív energiákat szük-
ségszerűen új irányokba kellett 
átállítani. Ennek következtében 
megszülettek már az első karan-
ténkönyvek, karanténlemezek, 
karanténprodukciók. Biztos 
vagyok benne, hogy a korlá-
tozások lazulásával nagyon 
színvonalas és sok szempontból 
megnövekedett fontosságú pro-
dukciókat fogunk látni.”

A kulturális életet nagymértékben ellehetetlenítette tavaly a világjárvány, a szellemi táplálékra azonban továbbra is nagy szükség van
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Tapasztó Ernő
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