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A Maros Megyei Múzeum 
számos partnerintézménnyel 
közösen június 12-én szervezi 
meg a Múzeumok éjszakáját. 
Az esemény beharangozó 
sajtótájékoztatóján Ötvös Kop-
pány múzeumigazgató, Angela 
Pop, Sárándi Tamás és Farkas 
Noémi, a múzeum munkatár-
sai ismertették a programot, 
hívták fel a fi gyelmet az újdon-
ságokra.

 » ANTAL ERIKA

I dén 15. alkalommal szervezik 
meg a Múzeumok éjszakáját, 
ami tavaly a világjárvány mi-

att elmaradt – mondta Ötvös 
Koppány, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója, aki munkatár-
saival együtt sajtótájékoztatót 
tartott. Június 12-én, szombat 
délelőtt 10 és éjjel 12 óra között a 
járványhelyzethez alkalmazkod-
va, számos partnerintézménnyel 
közösen szervezik meg az idei 
rendezvényt, a biztonsági szabá-
lyokat betartásával. Ennek érde-
kében lesznek olyan kiállítások, 
koncertek, amelyekre előzetesen 
be kell jelentkezni.

Digitális kínálat is várja 
az érdeklődőket
„Az idén rendhagyó programmal 
készülünk a múzeumi maraton-
ra, amelyben ötvözzük a közön-
ség által látogatható, több mint 
húsz marosvásárhelyi helyszínt a 
digitális kínálattal. Utóbbinak kö-
szönhetően a múzeum kulisszái 

A MAROS MEGYEI MÚZEUM SZÁMOS PARTNERINTÉZMÉNNYEL SZERVEZ RENDEZVÉNYEKET JÚNIUS KÖZEPÉN

Múzeumi maratonra készülnek Vásárhelyen

A Maros Megyei Múzeum munkatársai bejelentették, idén végre megvalósulhat a kulturális dömping,  a régóta tervezett tárlatot is megnyitják 

 » A régóta 
tervezett, Maros 
mentiek a Nagy 
Háború lövész-
árkaiban című 
kiállítás az intéz-
mény régészeti, 
történelmi és 
néprajzi részle-
geinek együtt-
működésével 
valósul meg.

mögé is betekinthetnek az érdeklő-
dők” – hívta fel a fi gyelmet az újdon-
ságra az igazgató, hozzátéve, hogy 
a digitális platform este 6-kor nyílik 
meg az intézmény hivatalos honlap-
ján. Az állandó, ideiglenes és online 
kiállítások, valamint a bemutató 
műhelyek ingyen látogathatók a 
rendezvény alatt. Az érdeklődők a 
Kultúrpalotát, a Toldalagi-palotát, 
a mikházi Time Box pavilonokat 
járhatják végig, ugyanakkor elláto-
gathatnak többek közt a vármúze-
umba, a Teleki–Bolyai Könyvtárba, 
az Aquaserv vízszolgáltató vállalat 
Víz Háza Múzeumába, a Petry Lát-
ványműhelybe és Múzeumba, a 
Képzőművészek Országos Szövetsé-
ge marosvásárhelyi fi ókszervezeté-
nek kiállítására, a Bernády-házba, 

a marosvásárhelyi zsidó hitközség 
múzeumába. A Múzeumok éjszaká-
jához kapcsolódott a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Liviu Rebre-
anu és Tompa Miklós Társulata is, 
valamint az állami fi lharmónia, az 
állatkert, a Visit Maros Egyesület, a 
polgármesteri hivatal, a Keleti Kár-
pátok Nemzeti Múzeum és további 
civil szervezetek.

A Nagy Háború emlékezete
A Múzeumok éjszakájára nyílik 
meg a régóta tervezett, Maros men-
tiek a Nagy Háború lövészárkaiban 
című kiállítás, amelyről Sárándi Ta-
más elmondta, ez saját tárlat lesz, 
az intézmény régészeti, történelmi 
és néprajzi részlegeinek együttmű-
ködésével. A kiállítás, amellyel az 

első világháborúra emlékeznek, a 
néprajzi múzeumnak helyet adó 
Toldalagi-palotában lesz látogat-
ható június 12-én délelőtt 10 és este 
10 óra között. A Múzeumok éjsza-
kája teljes programja június 7-től, 
a múzeum honlapján lesz elérhető. 
Farkas Noémi elmondta, egy tel-
jesen megújult, felhasználóbarát, 
szellős, friss arculatú honlapot 
indítanak, amely a múzeumi hely-
színek látogathatóságáról, a múze-
umpedagógiai foglalkozásokról, az 
intézmény fontosabb eseményeiről 
tájékoztat. A menüsorban a Múze-
umok éjszakája fülre kattintva az 
esemény részletes programját, ar-
culati összetevőit, a helyszíneket 
és a partnerek eseményeit is meg-
találják az érdeklődők.
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 » KRÓNIKA

„Fő, hogy dolgozzanak!” – ol-
vasható Benedek Elek írói 

végrendeletnek is felfogható utol-
só, be nem fejezett levelében, 
amelyet a feljegyzések szerint a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumhoz intézett a nagy mese-
mondó. A közgyűjtemény igazga-
tósági tagjaként is tevékenykedő 
író intelméből kiindulva a Székely-
hon Tv stábja felkerekedett, hogy 
meglesse, milyen munka is folyik a 
magyar nyelvterület egyik jelentős 
múzeumában, tudományos-mű-
velődési intézményében, milyen 
kincseket őriz, és miként igyekszik 
ezt a nagyközönség elé tárni. Var-
gha Mihály, a közel 150 esztendeje 
működő Székely Nemzeti Múze-
um igazgatója a Nézőpontban be-
számol az intézmény otthonának 
számító, Kós Károly által tervezett 
épületegyüttesben 2020-ban kez-
dődött felújítás menetéről, és hogy 
addig is milyen kiállításokkal, 
programokkal várják a közönséget 
a Lábas Házban.

A közgyűjtemény vezetője ugyan-
akkor beavatja a közönséget a szé-

kelyek egyik legszeretettebb kin-
csének, Gábor Áron egyetlen, épen 
megmaradt ágyújának izgalmas 
történetébe. Kezdve a történelmi 
ereklye 1906-ban történt felfede-
zéséről, bukaresti rekvirálásáról, 
majd arról, hogy miként sikerült 
„visszakölcsönözni” – ami a gya-
korlatban azt jelentette, hogy a 
sepsiszentgyörgyi múzeum visz-
szavásárolta az ágyút. „Megindo-
koltam Bukarestben az országos 
bizottság előtt, hogy miért kell vég-
legesen visszakerüljön az ágyú Szé-
kelyföldre, és elmondtam: Önök-
nek egy a sok közül, számunkra 
viszont lélektani jelentősége van, 
itt a helye, a közösség a magáénak 
érzi” – idézte fel Vargha Mihály, aki 
a Nézőpontban elárulja azt is, mi-
lyen értékes leleteket kellett adni 
érte, mit jelképez ez a történelmi 
relikvia a székelység számára, illet-
ve miként fogadta az anyaországi 
közönség jelenlegi magyarországi 
bemutató körútja során.

A sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatójával 
készült interjút pénteken 12 órától 
láthatják a Székelyhon Tv YouTu-
be-csatornáján.

 » K. J. 

Bejelentette jelöléseit a Román Szín-
házi Szövetség (UNITER) a 2020-as 

évre vonatkozóan: azokat az előadáso-
kat vették fi gyelembe, amelyek tavaly 
január 1. és december 31. közt a pan-
démia miatt igencsak takaréklángon 
működő időszakban születtek. A hazai 
színházi szakma legjelentősebb elisme-
réseit 29. alkalommal fogják majd átad-
ni, a válogatást színikritikusokból álló 
zsűri végezte: Oana Cristea Grigorescu, 
Claudiu Groza és Cristina Rusiecki. A 
jelöltek közt van a legjobb tévészínházi 
előadás kategóriában a székelyudvar-
helyi Tomcsa Színház Zakariás Zalán ál-
tal rendezett, Rövidek című fi lmes szín-
házi kísérlete, amely Samuel Beckett
művein alapszik. A legjobb díszlet 
kategóriában jelölték Andu Dumitres-
cut, aki a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház Pool (no water) című fi lmes 
előadásának alkotója volt. Szintén eb-
ben a kategóriában szerepel a jelöltek 
között Helmut Stürmer rangidős dísz-
lettervező, aki a Tompa Gábor által a 
temesvári Mihai Eminescu Színházban 
rendezett Rinocéroszok című előadás 
díszleteit tervezte. A legjobb színésznő 
kategóriában jelölték Kató Emőkét, aki 

a kolozsvári Reactor független színházi 
műhely Toate lucrurile pe care mi le-a 
luat Alois (Mindaz, amit Alois elvett tő-
lem) című produkciójában szerepelt. 
Egy magyarországi kortárs szerző, 
Egressy Zoltán darabja is bekerült a 
román színházi szakma érdeklődésé-
nek homlokterébe: az erdélyi magyar 
társulatok által már játszott, Portugál 
című darabot ezúttal a botoșani-i szín-
házban rendezte meg Vladimir Anton, 
a női főszereplőt, Alexandra Vicolt is 
UNITER-díjra jelölték.

Dák pénzből székely kincsBejelentették az UNITER-jelöléseket

 » Azokat az 
előadásokat 
vették fi gye-
lembe, amelyek 
tavaly január 1. 
és december 31. 
közt a pandémia 
miatt igencsak 
takaréklángon 
működő időszak-
ban születtek.
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A Rövidek című, UNITER-díjra jelölt udvarhelyi előadás 
Beckett tíz, ritkábban játszott rövid jelenetét fogja egybe




