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Szemák Zsuzsa képzőművész 
alkotásai tekinthetők meg a 
szatmárnémeti Szépművészeti 
Múzeumban. A festészetterá-
piával is foglalkozó alkotó a 
művészet gyógyító erejéről, 
műhelytitkairól beszélt a Kró-
nikának.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A valódi művészet tükör, mely 
nem táplál dühöt, félelmet, 
irigységet, hiúságot. Nem 

táplál, de tükröz, hiszen rámutat 
a valóságra. Azt tükrözi, amit mu-
tatsz neki, hiába is vádolod, nem 
a tükör a hibás, te magad vagy, 
ki most belenézel – ezek a gon-
dolatok határozzák meg Szemák 
Zsuzsa képzőművész Tükör című 
kiállítását, amely a Szatmár me-
gyei Szépművészeti Múzeumban 
látható szombatig. Megkeresé-
sünkre a képzőművész beszélt az 
alkotási folyamatról, arról, hogyan 
éli meg egy-egy festményének el-
készültét. „Maga az alkotás titok, 
ami túlmutat a hétköznapi dolgo-
kon, örökös harc önmagunkkal és 
a külvilággal egyaránt. A folyamat 
hosszadalmas és összetett, akár 
hónapokat is igénybe vehet, míg 
egy festmény megérik a fejben, lé-
lekben” – mondta a képzőművész. 
Hozzátette, az alkotás egyfajta 
„csendes feszültségben” történik, 
esetében néhány óra alatt vászon-
ra, papírra kerülnek a gondolatok, 
a formák, a színek és testet ölt 
minden. Szemák Zsuzsa azt vall-
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Stresszoldó hatású az alkotási folyamat

 » „Maga az 
alkotás titok, 
ami túlmutat 
a hétköznapi 
dolgokon, örökös 
harc önmagunk-
kal és a külvilág-
gal egyaránt. A 
folyamat hosz-
szadalmas és 
összetett, akár 
hónapokat is 
igénybe vehet, 
míg egy fest-
mény megérik 
a fejben, lélek-
ben” – mondta a 
képzőművész.  

ja, a művészet gyógyítja az emberi 
elmét és lelket. Az alkotási folyamat 
stresszoldó hatása régóta ismert: 
az elfojtott érzéseket, gondolatokat 
vagy félelmeket is felszínre hozhatja, 
illetve segíthet ezek leküzdésében. 
„Ezt megtapasztaltam itt, Szatmá-
ron, amikor művészetterápiás fog-
lalkozást tartottam egy felnőtt cso-
portnak. Sok éve tanítok iskolában, 
csoportos foglalkozásaim vannak 
gyerekekkel, és újabban egyetemi 
keretek között is tanítok. A tapaszta-
lataim, amelyeket ez idő alatt össze-
gyűjtöttem, arra ösztönöztek, hogy a 
művészetterápia irányába forduljak, 
Budapesten, a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem (MOME) falai között 
tanultam” – mondta Szemák Zsuzsa, 
aki jelenleg is alkalmazza az elsajátí-
tott tudást és gyógymódot a munkái 
kapcsán. Arra is rámutatott, hogy a 
tudás átadása felelősséggel, illetve 
kötelességgel jár, amivel minden-
nap szembesül az iskolában vagy 
az egyetemen. Próbálja ösztönözni 
diákjait a kreativitásra és bátorság-
ra. Közösen tanulják észlelni és látni 
az őket körülvevő világ szépségeit és 
csúfságait, valamint mindezt egyfaj-
ta saját szűrőn keresztül megfesteni. 
„Minden művész rendelkezik egy 
saját eszköztárral, melyet belátása 
szerint használ. Gondolok itt a szí-
nekre, formákra vagy terekre. Ha-
tárokat feszegetnek és lépnek át, ez 
nálam sincs másképp” – fejtette ki 
a szatmári képzőművész. Úgy fogal-
mazott, a kék nem biztos, hogy a sza-
badság színe, és a piros sem feltétle-
nül a vitalitást sugározza. Mindenki 
szabadon eldöntheti, hogy számára 
milyen üzenetet rejtenek a képek, ki-

vetítheti saját érzelmeit és gondolatit 
a szemlélt alkotásra. Szemák Zsuzsá-
nak számos egyéni és csoportos kiál-
lítása volt külföldön, ezek különböző 
tapasztalattal gazdagították, illetve 
sokat tanult más országok művésze-
inek munkáiból, tárlataiból. „Érde-
kes volt látni, hogy egy ázsiai ország-

ban ugyanolyan nyitottak az európai 
művészek irányába, mint például 
egy észak-afrikai országban. A mű-
vészet, legyen az bármelyik ágazata, 
összekovácsolja az embereket, és 
toleranciára »kényszerít« és tanít” – 
összegezte Szemák Zsuzsa szatmári 
képzőművész.
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 » KISS JUDIT

Idén ünnepeljük a magyar fi lmgyár-
tás 120. évfordulóját, ebből az alka-

lomból a Filmtett Egyesület és az Is-
kola Alapítvány a Nemzeti Filmintézet 
– Filmarchívum támogatásával külön-
leges fi lmtörténeti csemegével készült. 
A magyar fi lm napján, április 30-án az 

első magyar történelmi mozi, a Kertész 
Mihály által 1914-ben rendezett kolozs-
vári Bánk bán forgatásáról mutatnak 
be egy 12 perces dokumentumfi lmet. 
Amint a szervezők közölték, a doku-
mentumfi lmből kiderül, miért volt 
fontos a kolozsvári színházigazgató, 
Janovics Jenő számára a Bánk bán 
fi lmrevitele, milyen rangos stáb dol-
gozott a felvételeken, hogyan fogad-
ta a kritika a fi lmet, a fennmaradt 
képanyag segítségével pedig a Bánk 
bán egy rövid jelenetét is rekonstruál-
ják. A fi lm április 30-án, romániai idő 
szerint 16, magyarországi idő szerint 
15 órától lesz megtekinthető. A megte-
kintő linkjét a bemutató előtt, az ese-
mény leírásában teszik nyilvánossá. 
A fi lm az Iskola Alapítvány 1000 év 
Erdélyben, 100 év Romániában prog-

ramjának keretében valósult meg. 
Katona József színművéből a fi lm for-
gatókönyvét Janovics Jenő írta. A főbb 
szerepekben Nagy Adorján, Jászai 
Mari, Kaczér Ibolyka, Kaczér Tibor, 
Várkonyi Mihály, Bakó László, Paulay 
Erzsi, Kaczér Jánoska, Fekete Mihály 
tűnt fel a fi lmben. A wikipédia szerint 
a fi lm forgatási helyszíne volt a Kolozs 
megyei Szentbenedek XIII. század-
ban épült Kornis-kastélya, Szamosúj-
vár, a kolozsvári gazdasági tanintézet 
területe a város határában, valamint 
a forgatás céljaira ácsolt erdei lak. A 
magyar fi lm napját 2018-tól ünneplik 
meg április 30-án, annak emlékére, 
hogy 1901-ben ezen a napon mutatták 
be az első magyar fi lmet, a Zsitkovsz-
ky Béla rendezésében készült A táncz 
című alkotást.

Dokumentumfi lm az elveszett kolozsvári Bánk bánról 

 » A fennmaradt 
képanyag segítsé-
gével a Bánk bán 
egy rövid jelenetét 
is rekonstruálják 
az új dokumen-
tumfi lmben. 

A Kertész Mihály által 1914-ben rendezett Bánk bánról szól az új dokumentumfi lm

A tévéadók is ünneplik a magyar fi lm napját

Egész hétvégén magyar fi lmek lesznek műsoron a tele-
víziókban április 30., a magyar fi lm napja alkalmából 
– közölte az MTI-vel a Nemzeti Filmintézet. Az intézet 
kezdeményezésére a televíziók és streamingszolgálta-
tók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszön-
hetően száznál is több magyar fi lmet láthatnak a nézők 
a tévében és online. A magyar fi lmek legjobbjai lesznek 
láthatóak péntektől a közmédia csatornái mellett az RTL, 
a TV2, az ATV, a HírTV és az HBO csatornákon is. Magyar 
fi lmekkel ünnepel a Netfl ix, az HBO GO és a Cinego is. A 
kínálatban szerepel egyebek mellett a Brazilok, az Argo 
2, a Sose halunk meg, A tanú, Jankovics Marcell János 
vitéze, a Meseautó, a Szerelem, a Mágnás Miska, a 
Mephisto, A tizedes meg a többiek és a Drakulics elvtárs 
is. A magyar fi lm 120. évfordulója alkalmából a fi lmin-
tézet új honlapot indított (fi lmarchiv.hu/hu/120), ahol 
többek között 120 év / 120 kép címmel érdekességek 
tekinthetők meg a Filmarchívum gazdag gyűjteményéből 
- olvasható a közleményben.

Közös táncra 
hívnak Csíkban

A Csíki Játékszín a tánc világ-
napján, holnap 20 órától közös 

táncra hívja a közönséget. Az 
esemény helyszíne a színház előtti 
tér, a rendezvényen való részvétel 
ingyenes és korosztálytól függet-
len. Az esemény alkalmából egy 
ismert, világot bejárt koreográfia 
megtanulására vállalkozhatnak 
az érdeklődők: Zaiba Anikó ko-
reográfus vezetésével a Jerusalema 
című slágerre tanulható meg az 
az egyszerű lépéssorozat, amely-
nek együtt táncolása nagyon sok 
közösséget összehozott és elvará-
zsolt világszerte. Ezt közös tánco-
lás követi a Just Dance nevezetű 
társasjáték modelljére.
A játék egyszerű és roppant szóra-
koztató: vászonra kivetített figurák 
táncát kell utánozni, velük egy 
időben kell táncolni. Az esemény 
a Csíki Játékszín és a TLT Art Life 
egyesület közös szervezésében a 
járványügyi előírásoknak megfele-
lően zajlik. 

Felhívják a figyelmet, hogy az 
eseményen a Csíki Játékszín hiva-
talos fotósa készít képfelvételeket, 
melyeket kizárólag dokumentációs 
céllal a rendezvény népszerűsíté-
se érdekében használ majd fel a 
színház.

Szemák Zsuzsa szatmári képzőművész festészetterápiával is foglalkozik 




