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Bűvészmutatványok, utcaze-
ne, színpompás graffi  tik keltik 
életre Marosvásárhely tereit 
a hétvégén, ahol első ízben 
szerveznek utcazene-fesztivált. 
A rendezvény célja felhívni a 
fi gyelmet a kihasználatlanság 
miatt feledésbe merült város-
részekre,  illetve új arcot és 
élményeket kötni a már ismert 
helyszínekhez – harangozták be 
a szervezők. 

 » ANTAL ERIKA

V ilághírű zsonglőrök, artisták, 
bűvészek és street art művé-
szek  keltik életre el Maros-

vásárhely tereit szeptember 10–12. 
között. A nemrég lezajlott, nemzetkö-
zileg elismert szatmári utcazene-fesz-
tivál társrendezvényeként tartandó 
eseményt első ízben szervezik meg a 
Maros-parti városban. A rendezvény 
célja belakni a város olyan tereit, me-
lyek sok esetben kihasználatlanság 
miatt feledésbe merültek, illetve új él-
ményeket kötni a már ismert helyszí-
nekhez – olvasható a fesztivál honlap-
ján. Jánosi Zsolt szervező lapunknak 

elmondta, több helyszínen, a Színház 
téren, a Bolyai utcában, Rákóczi-lép-
cső környékén, a Kárpátok sétányán, 
az Enescu utcában, Maros-parton kö-
zel száz programmal várják a vásár-
helyieket, neves külföldi és hazai ut-
caművészek produkciói töltik meg új 
élettel a központi helyszínek mellett 
a város kissé megfakult felületeit is. 
Hozzátette, a rendezvény keretében 
graffi  tiszemlét is tartanak, ezenkívül 
zenei és gasztronómiai programokkal 
várják az érdeklődőket.

Utcazene és meghökkentő 
mutatványok
Ahogy a rendezvény megnevezése is 
utal rá, a fesztiválon előtérbe kerül-
nek a zenei programok, a kínálatban 
ismert utcazenészek produkciói is 
szerepelnek. Vásárhelyre látogat a 
guruló zongorán játszó, magyaror-
szági Mr. Piano, az olasz Porcapizza 
előadóművész, aki tollasütőn gitá-
rozik és festékesvödrön dobol, de a 
világhírű spanyol utcadobos El Loren 
show-ját is láthatja a közönség. Chris 
Blaze, az észtországi „tűznindzsa” 
tűzzsonglőrmutatványaival, az olasz 
Autoportante páros kötéltánca ejti 
ámulatba a vásárhelyieket. Ezenkívül 
a mágikus képességekkel rendelkező 
dél-koreai bűvész The Charming Jay, 

a japán Herosan, aki a fi lmekben lá-
tott nindzsák mozdulatait kelti életre, 
valamint a város egyik közkedvelt ze-
nekara, jazz és rock műfaját hiphop 
és swingritmusokkal ötvöző Oamenii 

NEVES ARTISTÁK, BŰVÉSZEK, ZENÉSZEK ÉRKEZNEK AZ ELSŐ ÍZBEN MEGSZERVEZETT UTCAZENE-FESZTIVÁLRA

Utcaművészek keltik életre Vásárhely tereit

Az építkezési anyagokból dallamokat előcsaló spanyol El Loren játékát is láthatják az érdeklődők Marosvásárhelyen
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Dimineții is fellép a fesztiválon – 
ígérik a szervezők.

Graffi  tik adnak új arculatot 
a város tereinek
A fesztivál keretében megszervezik 
az első úgynevezett Street Art Jamet 
is, ahol ausztriai, magyarországi és 
helyi művészek alkotásain keresztül 
ismerkedhetnek a falfestés művé-
szetével az eseményre látogatók. Az 
alkotások között láthatóak lesznek 
a klasszikus betűkre épített futurisz-
tikus formavilágot megjelenítő, ma-
gyarországi Trans utcaművész mun-
kái, de a geometriai formákat és a 
digitális művészeteket visszafogott 
színvilággal ötvöző Lost Optics alko-
tásait is megtekinthetik a járókelők 
a Kárpátok sétányán. Ezenkívül  a 
vásárhelyiek számára már ismert 
BlackBook Creative Group produk-
cióit és a természet nyugalma meg 
a városi pörgés találkozását meg-
jelenítő crew alkotásait is láthatják 
az érdeklődők. A fesztiválon nincs 
szükség előzetes bejelentkezésre 
vagy oltási igazolásra, a járvány-
ügyi előírások betartása viszont 
mindenkinek kötelező. Részletek a 
programról az esemény honlapján 
és Facebook-oldalán olvashatók.

 » A rendezvény 
célja belakni 
a város olyan 
tereit, melyek 
sok esetben ki-
használatlanság 
miatt feledésbe 
merültek, illetve 
új arcot és él-
ményeket kötni 
a már ismert 
helyszínekhez. 

Olasz zsonglőrök nyerték a szatmárnémeti utcazene-fesztivál fődíját

Az olasz La Sbrindola duó mutatvá-
nyát értékelte a legjobbnak a zsűri 
a szatmári utcazene-fesztiválon. A 
fődíjat a formáció rendkívüli zenei és 
zsonglőrmutatványával érdemelte ki – 
közölték a szervezők. A második díjat 
a tehetséges szlovák zenész, Martin 
Harich kapta, a harmadik díj pedig 
a Yanika Beliza és Luke O’Connell 
alkotta Lumino együttes. Két különdí-
jat is átadtak Herosan japán művész-
nek és Sara Twister akrobatának, a 
közönségdíjat pedig a szatmárnémeti 
MEM zenekar nyerte. Az Európa-szerte 
elismert utcazene-fesztivált negyedik 
alkalommal szervezték meg a partiumi 
városban. A szeptember 3–5. között 
megtartott rendezvényen világhírű 
artisták előadásain kívül utcazenészek 
produkcióit is láthatták az érdeklődők, 
esténként pedig ismert DJ-k teremtet-
tek fesztiválhangulatot. A fesztivál kö-
vetkező kiadását 2022-ben július 1–3. 
között tartják – közölték a szervezők. Mutatványaival nyűgözte le a zsűrit a La Sbrindola duó

Nyolcvannyolc éves korában, hét-
főn elhunyt Jean-Paul Belmondo, 

a francia mozi szupersztárja – adta 
hírül az AFP francia hírügynökség. A 
világhírű művészt az egész fi lmes világ 
gyászolja. „Teljesen le vagyok sújtva. 
Most megpróbálok megkapaszkodni, 
hogy ne történjen meg velem ugyanez 
öt óra múlva. Bár nem lenne rossz, ha 
együtt mennénk el. Az életem része 
volt, együtt kezdtük a pályánkat hat-
van évvel ezelőtt” – mondta a 85 éves 
Alain Delon, a franciák másik nagy le-
gendás fi lmszínésze.

Jean-Paul Belmondo 1933. április 
9-én született Neuillyben művészcsa-

ládban: édesapja szicíliai származá-
sú szobrászművész, édesanyja festő 
volt. Filmes pályafutása 1957-ben 
kezdődött, első jelentősebb szerepét 
Marc Allegret Légy szép és tartsd a 

szád című fi lmjében kapta, amelyben 
együtt játszott Alain Delonnal. Bel-
mondo kereken száz fi lmben játszott, 
és több mint 40 színházi szerepben 
volt látható. Egyik legismertebb sze-
repét a francia új hullám, a nouvelle 
vague alapfi lmjének tartott Kifulla-
dásig (1960) című fi lmben alakítot-
ta Jean-Luc Godard rendezésében.  
A francia mozi kultikus alakja olyan 
színésznőkkel játszott együtt a fi lm-
vásznon, mint Claudia Cardinale, Gina 
Lollobrigida, Brigitte Bardot és Jeanne 
Moreau, és olyan rendezőkkel dolgo-
zott együtt, mint François Truff aut, 
Louis Malle vagy Claude Sautet. Utolsó 

alakítását a 2008-ban bemutatott Egy 
ember és kutyája című fi lmben láthat-
ták a mozirajongók.

Művészetéért 2006-ban megkapta 
a Becsületrendet, a civileknek adható 
legmagasabb kitüntetést Franciaor-
szágban. 1989-ben elnyerte a legjobb 
férfi  színésznek járó César-díjat az Egy 
elkényeztetett gyermek utazása című 
fi lmben nyújtott alakításáért. 2011-ben 
a cannes-i fi lmfesztiválon életműdíj-
jal jutalmazták, 2016-ban a Velencei 
Nemzetközi Filmfesztivál Arany Orosz-
lán-életműdíját, 2018-ban pedig a Lu-
miére Akadémia életműdíját vehette 
át. (Hírösszefoglaló)

Gyászol a fi lmvilág, elhunyt Jean-Paul Belmondo francia színész

 » A francia 
mozi kultikus 
alakja olyan 
színésznőkkel 
játszott együtt 
a fi lmvásznon, 
mint Claudia 
Cardinale, Gina 
Lollobrigida, Bri-
gitte Bardot és 
Jeanne Moreau.




