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„nagy tanító” volt a 2020-as év, rugalmas-
ságot és rendkívüli állóképességet köve-
telt, hogy a megváltozott körülmények 
között is működhessenek, fenntartsák 
nézőik, barátaik, rajongóik érdeklődését.

„A jó gyakorlatokat meg kell őrizni, a 
rosszakat elfeledni. Ilyen jó gyakorlat volt 
a videók készítése, különösen, ha román 
fordítást is tudunk biztosítani – ezek, bár 
rengeteg többletforrást és munkát igé-
nyeltek, létfontosságúak voltak bizonyos 
közönségréteg eléréséhez, és azok számá-
ra is fi gyelemfelkeltő, akik később szeret-
nék visszanézni az online eseményeket” 
– fejtette ki Szebeni Zsuzsanna.

A Nagybányai Festőiskolát ünneplik
Arról, hogy a következőkben mit tervez 
a kulturális intézet élén, Szebeni azt 
mondta, nyitást szeretne, a korábbi jó 
gyakorlatok megőrzését, tapasztalat-
cserét, emberi-szakmai találkozásokat, 
a tanulságok levonását. „Biztos, hogy 
nem tudjuk ugyanott folytatni, ahol 
a járvány előtt, programjaink között 
a korábbinál is nagyobb szerepet fog 
kapni a társadalmi felelősségvállalás 
és a környezetvédelem. Az eseményeink 
sokáig meg fogják őrizni a hibrid jelle-

get” – mondta az intézményvezető. Hoz-
zátette, remélik, az év második felében 
már nemcsak szabadtéri eseményeket 
tarthatnak. „Megtanultuk értékelni a 
kisszámú, de interaktív érdeklődő né-
zőközönséget, akiknek figyelme folya-
matosan jelzi, hogy milyen irányban 
érdemes elindulni a rendezvények te-
kintetében. Szeretnénk folytatni a helyi 
szervezetekkel, a várossal, a megyével 
való együttműködést, de bevonjuk tevé-
kenységünkbe a csíkszeredai és kolozs-
vári főkonzulátust is” – sorolta a vezető. 
Arra is kitért, a Bukaresti Magyar Kultu-
rális Intézettel sikeres programsoroza-
tokat zártak, szórványvidéki programja-
ik is folytatódnak.

Az év elején két nagy színházi évfor-
dulót ünnepelnek, hiszen Bihari József 
(1901–1981) kétszeres Kossuth-díjas szí-
nész és Kiss Manyi színművésznő (1911–
1971) is Háromszék szülötte, ezenkívül az 
intézet évfordulónaptárt indít Cool-Túra 
címmel. „Folytatódnak programjaink a 
nemzeti összetartozás jegyében, a ma-
gyar kultúra napján Szilágyi Enikő Tria-
non-estje újra látható lesz, bemutatjuk 
Kovács Attila Zoltánnak Trianon – a bé-
keszerződés című kötetét, egyelőre online 
formában. Az év egyik legjelentősebb ese-
ménye a Nagybányai Festőiskola évfor-
dulója, melynek keretében számos jeles 
intézménnyel együttműködve a női alko-
tókra fókuszálunk” – hívta fel a fi gyelmet 
Szebeni Zsuzsanna.

Középiskolásoknak szóló 
műsor indul
Bízik benne, hogy az elmúlt évre terve-
zett eseményeik egy részét meg tudják 
tartani hagyományos módon, az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának (E-MIL) tavaszra 
halasztott éves táborát, a felolvasó köru-
takat, ugyanakkor az online térben való 
hangsúlyosabb jelenlétre is törekszenek 
– mondta el megkeresésünkre Karácso-
nyi Zsolt, a szervezet elnöke. „Január 
végétől folytatjuk A hét szerzője prog-
ramsorozatunkat. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színházzal és az Erdély Tv-vel 
közös szervezésben elindul az Altertan-
terv elnevezésű, elsősorban a középis-
kolásoknak szóló műsor, amelyet kéthe-
tente láthatnak a tévénézők” – mondta 
Karácsonyi Zsolt. Kifejtette, a klassziku-
soktól a kortárs írók felé haladva, a tan-
tervet is szem előtt tartva mutatnak be 
szerzőket Arany Jánostól Áprily Lajosig, 
Balassitól Ottlikig, Madáchtól Király 
Lászlóig. Az első adásban, vasárnap 
délután Markó Béla és Tompa Gábor 
beszélget az Ómagyar Mária-siralomról, 
Kőmíves Kelemenné balladájáról, Ba-
lassi és Csokonai egy-egy verséről. „Re-
méljük, hogy tavasszal már közvetlenül 

is, nem csak közvetítések révén talál-
kozhatunk az olvasókkal” – mondta az 
írószervezet elnöke.

Karanténkönyvek, 
karanténlemezek születtek
 „Ha sikerül 2021-ben ismét távolságtar-
tást mellőző életet élni, azt várom, hogy 
értékelni tudjuk majd az együtt, egy 
helyen töltött időt, és ne fecséreljük lát-

szattevékenységre azt kulturális berkek-
ben sem. Hátha a mögöttünk hagyott 
nehéz esztendő megtanított bennünket 
arra, hogy ne nézzük se ostobának, se 
levegőnek egymást” – mondta el kérdé-
sünkre László Noémi költő, a Napsugár 
és Szivárvány gyermeklapok főszerkesz-
tője. Mint fogalmazott, a minőségi pár-
beszédet, oktatást, szórakoztatást várja 
el ettől az esztendőtől – látszatutazás, 
látszatnyaralás és látszatkonferenciák, 
látszat színházi előadások és látszat 
irodalmi estek, „habok és rojtok” nél-
kül. „Jól jönne mindenkinek egy kis lé-
nyegfelismerési életgyakorlat 2021-ben” 
– mondta László Noémi. Balázs Imre 
József költő, irodalomtörténész kérdé-

sünkre kifejtette, 2020 számos olyan 
eseményt, utazást, tervet hiúsított meg, 
amelyek fontosak lettek volna a kultúra 
szempontjából. „A kreatív energiákat 
szükségszerűen új irányokba kellett 
átállítani. Ennek következtében meg-
születtek már az első karanténkönyvek, 
karanténlemezek, karanténprodukciók. 
Biztos vagyok benne, hogy a korláto-
zások lazulásával nagyon színvonalas 
és sok szempontból megnövekedett 
fontosságú produkciókat fogunk látni” 
– fejtette ki. Mint mondta, az eredmé-
nyeknek valószínűleg csak egy kisebb 
része válik elérhetővé 2021-ben ő hosszú 
távú hatást vár és feltételez. „Konkrétan 
az én esetemben két könyvem megje-
lenését is lefékezte a járvány, előrelát-
hatólag mindkettő 2021-ben lesz csak 
kézbe vehető: egyik a Madárábécé című 
verseskönyvem, másik A szürrealizmus 
története a magyar irodalmi mezőben 
című monografikus munkám” – mondta 
Balázs Imre József.

 » Az elmúlt esztendő ismé-
telten rádöbbentett arra, hogy 
semmiféle kifi nomult digitális 
technológia nem helyettesíti a 
puszta jelenlét mérhetetlen sok-
rétűségét, gazdagságát; nem 
ugyanaz virtuálisan bebarangol-
ni egy múzeumot, meghallgatni 
egy koncertet, egy színházi 
előadást, vagy a „kézzelfog-
ható” valóságban jelen lenni 
ugyanott.

 » „A minőségi párbeszédet, 
oktatást, szórakoztatást várom 
ettől az esztendőtől – látsza-
tutazás, látszatnyaralás és 
látszatkonferenciák, látszat 
színházi előadások és látszat 
irodalmi estek nélkül. 
Jól jönne mindenkinek egy kis 
lényegfelismerési életgyakorlat 
2021-ben.”

Szebeni Zsuzsanna

Karácsonyi Zsolt

Balázs Imre József

László Noémi
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Kortárs szerzők hangoskönyvei
Hatvan színész felolvasásában több 
tucat kortárs magyar irodalmi mű vált 
hangoskönyv formájában ingyene-
sen elérhetővé. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum kezdeményezése a pandé-
mia következtében munka nélkül 
maradt előadóművészek megsegíté-
sét célozta. Az elmúlt hónapokban 
otthoni körülmények között rögzített, 
majd professzionális utómunkával, 
magas színvonalon elkészült irodalmi 
felolvasásokat a múzeum a YouTu-
be-csatornáján és Facebook-olda-
lán teszi közzé, továbbá az online 
hangfelvételek elérhetők a Digitális 
Irodalmi Akadémia (DIA) honlapjáról 
is. A platformokon számos erdélyi 
(származású) szerző írásai is meg-
hallgathatók a színészek tolmácso-
lásában: többek közt Bodor Ádám, 
Bartis Attila, Jékely Zoltán, Szilágyi 
István, Páskándi Géza művei. A 2020 
tavaszán közzétett felhívás kereté-
ben a múzeum a Digitális Irodalmi 
Akadémia Hangoskönyvek című 
projektjéhez, irodalmi alkotások 
felolvasására keresett gyakorlattal 
rendelkező előadóművészeket, szín-
házi társulati tagokat. A több mint 
négyszáz pályázóból végül hatvanan 
vettek részt a munkában: a kortárs 
műveket olyan kiváló színészek 
előadásában hallgathatják meg az ér-
deklődők, mint Balsai Móni, Gryllus 
Dorka, Hirtling István, Kamarás Iván 
vagy Simon Kornél. Ötvenhét ismert 
magyar szerzőtől átlagosan kétórányi 
próza került kiválogatásra, melyek 
között szerepelnek kisregények és 
novellák is. A műveket a PIM a DIA 
munkatársaival közösen, szakértők 
bevonásával választotta ki, a szerzők 
élő vagy 1985 után elhunyt DIA-ta-
gok, valamint Térey-ösztöndíjas 
alkotók. A jelentkezők kiválasztását 
és a szövegek kiosztását a PIM által 
felkért szakmai bizottság végezte, 
az elbírálásnál előnyt élveztek azok, 
akik a művészeti intézmények zárva 
tartása idejére munka nélkül marad-
tak, vagy többgyermekes szülők. A 
projekt szakmai vezetője Cseicsner 
Otília dramaturg volt.

Az Euronews román csatornát indít
Román nyelvű hírcsatorna indítását 
jelentette be tegnap a Euronews páneu-
rópai hírtelevízió. Az Euronews közlése 
szerint az új hírcsatorna rendelkezni 
fog egy román újságírócsapattal, amely 
regionális, országos és nemzetközi 
híreket fog feldolgozni. Emlékeztettek, 
hogy az elmúlt két évben Albániában 
és Georgiában (Grúzia) indított az 
Euronews hírcsatornát, és hamarosan 
Szerbiában kezd sugározni. A projekt 
az Euronews és a Bukaresti Műegyetem 
együttműködése nyomán jön létre. 
Michael Peters, az Euronews vezérigaz-
gatója ambiciózus projektnek nevezte a 
román nyelvű csatorna megalapítását, 
amelynek „a meglehetősen versenyké-
pes román médiapiacon” kell helyt-
állnia. Mihnea Costoiu, a bukaresti 
egyetem rektora szerint a kezdeménye-
zés azért fontos, mert a projekt elindí-
tói oktatói célokat is megfogalmaztak, 
illetve minőségi hírekre, pártatlan tájé-
koztatásra törekszenek, amire a román 
médiafogyasztóknak nagy szükségük 
van. Romániában öt országos hírtele-
vízió működik, amelyek zöme politikai 
pártokhoz kötődik. Néhány évig a 
román közszolgálati televíziónak is 
volt hírcsatornája, de pénzhiány miatt 
megszüntették.




