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Kulturális egyezményt készül 
megkötni Magyarország és 
Románia – erről tájékoztatott 
a magyar és a román kormány 
kulturális államtitkára, Fekete 
Péter és Demeter András a hét-
végén a magyar színházak 33. 
kisvárdai fesztiváljának meg-
nyitója előtt. Az egyeztetésen 
szó esett többek közt a Nagy-
váradon tervezett kulturális 
átszervezésekről is. Demeter 
András a szatmári színházban 
is látogatást tett a hétvégén.

 » KISS JUDIT

A Magyarország és Románia 
között megkötendő kulturá-
lis egyezményről, a nagyvá-

radi Szigligeti Színház körül kiala-
kult helyzetről, valamint Veszprém 
és Temesvár Európa kulturális 
fővárosa (EKF) címéről, a két vá-
ros lehetséges együttműködéséről 
folytatott megbeszélést a magyar 
és a román kormány kulturális ál-
lamtitkára, Fekete Péter és Deme-
ter András szombaton Kisvárdán. 
Fekete Péter a magyar színházak 
33. kisvárdai fesztiváljának meg-
nyitója előtt tartott sajtótájékozta-
tón arról beszélt, az egyeztetésen 
áttekintették az államtitkárságok 
működési rendjét, az ebben rejlő 
együttműködési lehetőségeket, to-
vábbá az egyes projektek állását. 
A kisvárdai fesztiválon egyébként 
erdélyi magyar teátrumok előadá-
sait is megtekintheti a közönség, 
a rendezvény nyitó előadásaként 
mutatta be a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház Füst Milán 
Boldogtalanok című drámáját Albu 
István rendezésében. A június 26-ig 

A NAGYVÁRADON TERVEZETT ÁTSZERVEZÉSEK IS TERÍTÉKRE KERÜLTEK AZ ÁLLAMTITKÁROK KISVÁRDAI TALÁLKOZÓJÁN

Erős magyar–román kulturális együttműködés

Erősödő kulturális partnerség. Demeter András és Fekete Péter kulturális államtitkár 
a hétvégén kezdődött kisvárdai szemlén 

A nőiség értő, érző ábrázolása jellemző Nagy Imre művészetére, 
a tárlat a Csíki Székely Múzeumban látható

 » Demeter And-
rás a nagyváradi 
kulturális átszer-
vezések kapcsán 
elmondta, egy-
részt a tárgya-
lások erejével, 
másrészt jogsza-
bály-módosítá-
sokkal készülnek 
arra, hogy az 
egyelőre inkább 
vélt, mint valós 
veszélyt minimá-
lisra csökkentsék 
és elkerüljék. 

tartó szemlén színpadra lép az aradi, 
csíkszeredai, kolozsvári, marosvásár-
helyi, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi, 
székelyudvarhelyi teátrum.

Hosszú távú partnerség
„A közös munka legfontosabb alapja 
a két ország közötti kulturális egyez-
mény kérdése” – jelentette ki az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) kultúráért felelős államtitkára. 
Fekete Péter jelezte, Magyarországnak 
nagyon sok országgal van érvényben 
lévő kulturális egyezménye, Románi-
ával azonban még nem született ilyen 
megegyezés. Ezt felül kell vizsgálni, és 
záros határidőn belül új kultúregyez-
ményt kell megfogalmazni és ratifi -
kálni – mondta az államtitkár. Fekete 
Péter elmondta, arra kérte romániai 
kollégáját, hogy a nagyváradi Sziglige-
ti Színház kérdésében különös fi gye-
lemmel járjon el. Hozzátette, örömmel 
hallotta, hogy a román fél ismeri és 
elemzi a kérdést, valamint erősen fi -

gyel arra, hogy a színház ügye pozití-
van záruljon. A megbeszélésen szóba 
került Temesvár és Veszprém 2023-as 
EKF-programsorozatának kérdésköre 
is. A romániai város és a görögországi 
Elefszína eredetileg 2021-ben visel-
te volna ezt a címet, ám a koronaví-
rus-járvány miatt csúszó előkészületek 
miatt az Európai Parlament és az Euró-
pai Tanács döntése szerint a két város 
2023-ban, immár Veszprémmel együtt 
ad helyet a programsorozatnak. De-
meter András, a bukaresti kulturális 
minisztérium kultúráért felelős állam-
titkára a sajtótájékoztatón elmondta, 
az egyeztetésen olyan témákat tudtak 
felvetni egymásnak, amelyek egy hosz-
szú távú, a korábbiaknál sokkal erő-
sebb kulturális együttműködést tesz-
nek lehetővé a két ország között. Az 
egyezményről szólva elmondta, Feke-
te Péterrel együtt megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy a kulturális 
megállapodást mielőbb aláírja a két 
ország. A nagyváradi színház ügyével 

kapcsolatban közölte, a kérdés eléggé 
kényes, nem szabad nem szakavatot-
tan a problémához nyúlni, mert ezzel 
egy „visszarendeződés” következhet 
be, ami senkinek sem érdeke. Úgy fo-
galmazott, Romániában a művészeti 
intézmények úgynevezett decentrali-
zációja 1994 óta folyamatosan zajlik, 
ezt kifejezetten egy vészmegoldásként 
tartjuk szem előtt. Hozzátette, egy-
részt a tárgyalások erejével, másrészt 
jogszabály-módosításokkal készülnek 
arra, hogy az egyelőre inkább vélt, 
mint valós veszélyt minimálisra csök-
kentsék és elkerüljék.

Szatmáron nem engedték el 
a közönség kezét
Az Északi Színház Harag György tár-
sulatának vezetőségével is találkozott 
Demeter András István hétvégi, Szat-
márnémetiben tett látogatása során 
– közölte a teátrum. „A kulturális 
intézmények nagyon nehéz idősza-
kot éltek meg a járványhelyzet ideje 
alatt. A gyötrelmes korlátozások el-
lenére Szatmár megyében mégsem 
engedték el a közönség kezét, hiszen 
minden új lehetőséget megragad-
tak arra, hogy a kultúra továbbra is 
mindenki számára elérhető legyen” 
– mondta az államtitkár, aki a Dinu 
Lipatti Filharmóniában is egyeztetett 
az intézmény vezetőjével. Szatmári 
látogatása során Demeter – a Nagy 
Romulus olvasópróbáját megelő-
zően – a társulat művészeivel és az 
előadás rendezőjével, Bocsárdi Lász-
ló kétszeres UNITER- és Jászai-díjas 
alkotóval, a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház igazgatójával is találko-
zott. Demeter András számára nem 
ismeretlen a Harag György Társulat 
színpada, hiszen színészi pályája so-
rán több alkalommal is fellépett az 
Északi Színházban, illetve a temesvá-
ri színház igazgatójaként, majd kul-
túrpolitikusként is tett már látogatást 
városunkban.
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 » MOLNÁR RAJMOND

Ú j időszakos kiállítással jelentkezett 
a Csíki Székely Múzeum, melynek 

címe Lányok, asszonyok Nagy Imre 
művészetében. A kiállítás megnyitóját 
a hétvégén tartották, a tárlat július 30-
ig látogatható. Nagy Imre festőművészt 
rendkívül szoros és sajátos kapcsolat 
fűzte az őt körülvevő természethez – 
ezt igazolják képzőművészeti alkotá-
sai, illetve azok a személyek is, akik 
ismerték vagy találkoztak vele. Ebbe 
a viszonyba nyújtott bepillantást leg-
utóbb a 2019-es Állatok című tárlat, 
amit a művész alkotásaiból a zsögödi 
galériában rendezett Túros Eszter még 
a világjárvány előtt. A Lányok, asszo-
nyok című tárlat megnyitóján Gyar-
mati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója úgy fogalmazott, a néhány 
hónapos lezárást követően az intéz-
mény állandó kiállításai újra „kinyitot-
tak” június elején, és örömmel tapasz-
talták, hogy a belföldi turisták élénken 
érdeklődnek a Székelyföld, így a Csíki 
Székely Múzeum iránt is. Mint elhang-

zott, Nagy Imre a térség kulturális 
örökségének a része, a természet iránti 
szenvedélyes vágyhoz nyilvánvalóan 
hozzátartozik a nők, nőiség érző és 
értő megfi gyelése, ábrázolása. A kiál-
lítás azoknak a viszonyoknak a sokfé-
leségét kívánja feltárni, melyek Nagy 
Imrét a női nemhez fűzték. A tárlaton 
a művész néha meglepően különbö-
ző, de kivétel nélkül élettel teli grafi kái 
kerülnek előtérbe, a festmények közül 
pedig kevésbé ismert alkotásokat mu-
tatnak be. A válogatás megtekintését 
legkevesebb több szempont fi gyelem-
bevételével ajánlják a látogatóknak: 
érdemes szemügyre venni a női élet-
szakaszok, a nőiség különböző minősé-
geinek reprezentációját az életműben, 
másfelől a festői nyelvezet átalakulá-
sát. Utóbbit hangsúlyozza a kiállításon 
egy korai, kecskeméti akt, illetve a ké-
sői, összetéveszthetetlen, sokalakos 
kompozíciók párhuzamba állítása. 
Érzékeltetni kívánják, hogy Nagy Imre 
bizonyos témák esetében hogyan jutott 
el a tanulmányoktól és vázlatoktól a 
metszeteken át az olajkompozícióig.

Tárlat a Nagy Imre művészetében megjelenített nőkről

 »  Érdemes 
szemügyre venni 
a női életszaka-
szok, a nőiség 
különböző 
minőségeinek 
reprezentációját 
Nagy Imre élet-
művében.




