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KEZDŐDIK A 6. CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR, HOLNAPTÓL VASÁRNAPIG GAZDAG KÍNÁLAT VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Értékteremtés: teret adnak a kultúrának
Teret adnak a kultúrának 
Csíkszeredában: holnaptól 
vasárnapig tart a számos 
programot felvonultató 
könyvvásár, amelyet a város 
polgármesteri hivatala 
szervez. A hatodik kiadá-
sához érkezett rendezvényt 
az Erőss Zsolt Arénában 
tartják, ahol a könyvmustra 
mellett egész napos bemuta-
tókat tart a városháza kultu-
rális irodája. A csíksomlyói 
tűzkárosult gyerekek is 
koncerteznek.

 » KORPOS ATTILA

É rtékteremtő rendezvény 
a holnap kezdődő, vasár-
napig tartó Csíkszeredai 

Könyvvásár, a hatodízben szer-
vezett eseményen 23 könyvkiadó 
kínálja kiadványait – mondta az 
eseményt beharangozó tegnapi 
sajtótájékoztatón Korodi Attila 
polgármester. A szemlét a Csík-
szereda polgármesteri hivata-
la szervezi. „Rangos kulturális 
hétvégére hívjuk a környékbeli-
eket, ahol könyvbemutatók, pó-

diumbeszélgetések, koncertek, 
fi lmvetítés és előadások is terí-
téken lesznek” – foglalta össze 
az elöljáró a programpontokat. 
Sógor Enikő alpolgármester úgy 
értékelt, ha a kultúrának teret 
adunk, az csak gyarapodik. Mint 
ismertette, csütörtökön 14 óra-
kor a megnyitóval kezdődik a 

könyvvásár, pénteken és szom-
baton 10 órától este 20 óráig, 
míg vasárnap 10 órától 14 óráig 
tartanak a programok. A Kalá-
ka együttes, a Kollár-Klemencz 
Kamarazenekar is fellép, illetve 
Bertóti Johanna gyerekkoncertje 
is szerepel a programban. Az al-
polgármester azt is elmondta, ál-

landó tárlatként és újdonságként 
képregény-kiállítás lesz látható. 
A roma közösség irányába való 
nyitás jegyében a csíksomlyói 
tűzkárosult gyerekek fognak fel-
lépni egy koncerten – akik több 
hónapja gyakorolnak már –, il-
letve két könyv erejéig a kortárs 
roma irodalom is helyet kap a 

vásáron. Hajdú Áron, a Bookart 
kiadó vezetője rámutatott, ör-
vendetes, hogy ismét könyvvá-
sár lesz Csíkszeredában, hiszen 
a szerzők így intenzívebben kap-
csolatba kerülhetnek az olvasók-
kal. Tőzsér László, a Gutenberg 
Kiadó vezetője szerint gazdag 
programot sikerült összeállítani, 
ugyanakkor a két héttel ezelőt-
ti Budapesti Ünnepi Könyvhét 
jelesebb kiadványait is sikerült 
elhozniuk a vásárra. Az ese-

ménynek az Erőss Zsolt Aréna ad 
helyet, az épületbe a sürgősségi, 
mentős bejáraton keresztül lehet 
belépni, lévén, hogy a főbejá-
ratot és a félemeletet a januári 
csíksomlyói tűzvész károsultjai 
használják. Külső helyszín lesz 
a Fodor Sándor-sátor, az épület-
ben pedig kötelező lesz a védő-
maszk használata.

 Könyvek előtérben. A csíkszeredai vásáron 23 kiadó kínálja termékeit, számos kísérőrendezvényt tartanak 
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 » K. J.

Kőmíves Andor képzőművész 
munkáiból nyílik retrospek-

tív kiállítás a Kolozsvári Művé-
szeti Múzeumban, a tárlat hol-
naptól október 3-ig látogatható 
– közölte az intézmény. A Visz-
szatérés az ártatlansághoz című 
kiállítást a művész munkásságát 
népszerűsítő KAndor Egyesület 
szervezi a múzeummal közösen. 
Az 1958-ban Nagyenyeden szüle-
tett és 2019-ben a kincses város-
ban elhunyt művész a kolozsvári 
Képzőművészeti és Formaterve-
zői Egyetem (UAD) oktatója volt, 
„jövőbelátó” életművet alkotott, 
amely továbbra is új befogadói 

dimenziókat nyithat – áll a tár-
lat ismertetőjében. A hivatalos 
megnyitót szeptember 20-án 
tartják 18 órától. A kiállítás az 
alkotó családjának tulajdoná-
ban lévő műveket sorakoztatja 
fel. Amint a múzeum közlemé-
nye fogalmaz, Kőmíves Andor 
„utazó művész” volt, aki egy 
varázslatos világ felfedezésére 
és újrafelhasználására töreke-
dett. Munkái a Barabás Miklós 
Céh csoportos kiállításainak 
elmaradhatatlan részét képez-
ték, stílusteremtő művészként a 
szervezet vezéralakjai közt tar-
ják számon. A tárlat szerdától 
vasárnapig 10 és 17 óra között 
látogatható.

Kőmíves Andor tárlata
 » KUDELÁSZ NÓBEL

Nemzetközi csapattal viszi szín-
re Florin Vidamski rendező 

Friedrich Schiller sodró lendületű 
fi atalkori színművét Székelyudvar-
helyen. Az előadást – amely egyben 
a társulat két új munkatársának, 
Wagner Áronnak és Sepsi Melin-
dának első székelyudvarhelyi be-
mutatkozása is lesz – szeptember 
19-én vasárnap 19 órai kezdettel, 
a dráMA kortárs színházi fesztivál 
nyitóeseményeként tekintheti meg 
a közönség. Az „idegenlégiósok-
kal” kiegészült helyi színészcsapat 
sajátos színészi nyelvezettel, meg-

ragadó audiovizuális élménnyel 
gazdagítja a nézők színházi emlék-
tárát. Nagy Pál, a Tomcsa Sándor 
Színház igazgatója elmondta, a Né-
metországban élő Florin Vidamski 
a rendező; a díszlettervező Csehor-
szágból, a koreográfus Dániából ér-
kezett, a kosztümöket egy neves ha-
zai jelmeztervező készítette. Florin 
Vidamski rendezőtől megtudtuk, 
következetes munkával teli, nehéz 
perióduson vannak túl, amely tech-
nikai és színjátszási szempontból is 
kihívás volt. Dunkler Réka drama-
turggal új, korhoz illő szerkezetet 
találtak Friedrich Schiller szövegé-
nek, tette hozzá Vidamski, aki kü-

lön értékelte, hogy az általa beho-
zott és a helyi munkatársak nagyon 
jól együtt tudtak dolgozni. „Ha 
az az erő, amit az együttműködés 
során tapasztaltunk, átjön az előa-
dásból is, akkor elértük a célunkat” 
– mondta Florin Vidamski célozva 
arra, hogy a nagyhatású szöveget 
az előadás különleges látvány- és 
hangzásvilággal is erősíti. Dálno-
ky Réka művészeti vezető szerint 
„nagyon európai előadás született 
meg, olyan kihívásokkal találkoz-
tak az előadók, amelyekkel eddig 
nem, és valószínűleg a nézők is 
érezni fogják, hogy ez egy másik 
színházi nyelv.”

Schiller drámája Székelyudvarhelyen

 »  A roma közösség 
irányába való nyitás 
jegyében a csíksomlyói 
tűzkárosult gyerekek 
fognak fellépni egy kon-
certen – akik több hónapja 
gyakorolnak már –, illetve 
két könyv erejéig a kortárs 
roma irodalom is helyet 
kap a vásáron.

Visszatérés az ártatlansághoz – tárlat a kolozsvári művészeti múzeumban 




