
» K. J.

Ú jra Kolozsváron ad koncer-
tet Mat Maneri hegedű- és 

brácsaművész és Lucian Ban, 
román származású, New York-
ban élő zongorista. Ezúttal John 
Hébert basszusgitárossal és 
Randy Peterson dobossal köz-
reműködve mutatják be a DUST 
című albumukat. A koncertre 

november 14-én, vasárnap este 
7 órától kerül sor a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház stúdi-
ótermében. Mat Maneri hege-
dűművész saját zenéjét mint 
nem-cselekvésben rejlő cselek-
vést, vagy mozdulatlanságban 
lévő mozgást fogalmazza meg. 
Zenéje Paul Bley és Paul Motian 
improvizációs mesterek vonalát 
folytatja egy olyan hangzással 
viszont, amely egyértelműen 

a sajátja. Új albuma, a DUST 
Maneri felkavaró játékát szem-
lélteti egy párbeszédre kész és 
felfedező szellemű zenészek-
ből álló együttes kíséretében. 
A 2019 végén a Sunnyside Re-
cords gondozásában megjelenő 
DUST Maneri lenyűgöző eredeti 
zenéjét mutatja be olyan nyitott 
kompozíciókból álló összeállí-
tásban, amely a jazz és a mik-
rotonális zene egyedülálló öt-
vözését illusztrálja, és amelyet 
többek között a The Rolling Sto-
nes, a The Wall Street Journal, 
a Jazz Times, az All About Jazz 
azonnali kritikai elismerésben 
részesített. Több mint huszon-
öt éves pályafutása során Mat 
Maneri a jazz és az improvizá-
ciós zene területén a brácsa és 
a hegedű hangzásának megha-
tározó figurájává vált. Az elmúlt 
évtizedben Lucian Ban zongo-
rista Maneri közeli munkatár-
sa és egyik fontos ötletadója. 
A zenekarnak az egyensúlyhoz 
csupán a megfelelő basszusgi-
tárosra volt szüksége, amelyet 
John Hébert személyében ta-
láltak meg, és aki tökéletesen 
illeszkedik a csapathoz. Mat 
Maneri és Lucian Ban 2009-
ben, a nagy román zeneszerző, 
George Enescu művének szen-
telt Enesco Re-Imagined című 
third-stream anyagon dolgozott 
először együtt, amit a média egy 
része az év egyik legjobb albu-
maként ismert el. A koncertre 
jegyek vásárolhatók a színház 
jegypénztárában (hétköznap 10 
és 14 óra között), valamint on-
line, a www.biletmaster.ro web-
oldalon.
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Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

H I R D E T É S

KOLOZSVÁRON IS MEGTARTJÁK A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉT

Válaszok a válságra
A magyar tudományt ün-
neplik a kincses városban 
is: ma kezdődik a Kolozs-
vári Akadémiai Bizottság 
Válság és élhető jövő című 
kétnapos, online konfe-
renciája. A rendezvényen 
feltett kérdések a termé-
szet-, az élettudományok és 
a társadalomtudományok 
szakembereit szólítják meg.

» KRÓNIKA

K étnapos konferenciával 
ünneplik a virtuális térben 
a magyar tudományt, a ma 

és holnap zajló értekezéssorozat 
szervezője a Kolozsvári Akadé-
miai Bizottság, partnere a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem. 
A Tudomány: iránytű az élhető 
jövőhöz. Válság és élhető jövő 
című konferencia a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA) Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvény-
sorozatához kapcsolódik. Erről 
az ünnepről az MTA már 1997 óta 
megemlékezik, hivatalosan 2003 
óta ünneplik november első felé-
ben, annak emlékére, hogy 1825. 
november 3-án Széchenyi István 
birtokainak egyévi jövedelmét 
felajánlotta a Magyar Tudós 
Társaság megalapítására, ezzel 
lehetővé tette a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megalapítását. 
Amint a rendezvény szervezői 

fogalmaztak, a modern kor óta 
politikai, gazdasági, társadalmi 
és kulturális téren egyaránt az 
állandó változások időszakát 
éljük, amely állandó változást 
legtöbbször állandó válságként 
érzékelünk, hiszen folyamatosan 
alkalmazkodnunk kell a változó 
helyzetekhez. Egyes kutatások az 
ezredforduló utáni években fo-
lyamatosan érzékelhető válság-
ról, permanens válságról, azaz a 
válság állandósulásáról beszél-
tek, és arról írtak, hogy a válság 
immár a mindennapok része lett, 
egyfajta közösségi életérzéssé 
vált. „A 2020-as, jelenleg is tartó 
koronavírus-járvány alaposan 
átalakította az életvitelünket, 
kapcsolatainkat. A pandémia 
által előidézett bizonytalanságot 
leginkább mint válságot és meg-
oldandó feladattömeget érzékel-

jük: ez a kettős tapasztalat ihlette 
a jelen konferenciánk témáját, 
ugyanakkor szeretnénk azt tá-
gabb, általánosabb perspektí-
vából megközelíteni” – áll az is-
mertetőben. A szervezők kifejtik, 
válságban lehet egy egyén, egy 

közösség, egy régió, egy ország, 
vagy akár ennél nagyobb terü-
leti vagy szervezeti egység is. Az 
egyén, aki nem tud megfelelni a 
hirtelen megváltozó társadalmi 
követelményeknek, vagy nem 
tud alkalmazkodni a változó 
gazdasági helyzethez, ugyanúgy 
válságba kerülhet, mint a kö-
zösségek, amelyeknek szembe 
kell nézniük egy gazdasági vagy 
társadalmi válsággal. A válság 
ugyanakkor alvó erőforrásokat 
is mozgósít: társadalmi szolida-
ritást, összefogást követel, inno-
vációra, kreativitásra sarkall. A 
konferencia keretében feltett kér-
dések mind a természet-, mind 
az élettudományok, illetve a tár-
sadalomtudományok szakembe-
reit megszólítják: a matematika, 
fi zika, kémia, biológia, ökológia, 
földtan, földrajz, mérnöki tudo-
mányok, orvostudomány, gyógy-
szerészet, közgazdaságtan, szo-
ciológia, pszichológia, fi lozófi a, 
néprajz, irodalom, színháztudo-
mány és történelemtudomány 
egy-egy képviselőjét szólaltatják 
meg. A kérdések általában a vál-
ságokra, azok okaira, kialakulá-
sára és kezelésére vonatkoznak, 
a konkrét példák között nyilván a 
2020-as pandémia okozta válság 
elemzését, kezelését, kilátásait 
mérlegeljük, és azt, hogy hogyan 
lehet a tudomány eszközeivel él-
hető jövőt biztosítani.

A konferencia programjához 
a Kab.ro oldalon keresztül lehet 
csatlakozni.

Mat Maneri hegedűművész

Jazzmuzsika a színházban

» Az egyén, aki nem 
tud megfelelni a hirtelen 
megváltozó társadalmi 
követelményeknek, vagy 
nem tud alkalmazkodni 
a változó gazdasági 
helyzethez, ugyanúgy 
válságba kerülhet, mint 
a közösségek.




