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TÁNCMŰVÉSZETI ELEMEKKEL ADJA ELŐ A KÖLTŐ MEGZENÉSÍTETT VERSÉT A CSÍKSZEREDAI ZENEKAR

Formabontó Role-klip tiszteleg Pilinszky előtt
Pilinszky János versének megzenésí-
tésével tiszteleg a költő munkássága 
előtt a csíkszeredai Role zenekar. A 
költeményt, melyhez rendhagyó, 
táncos produkción alapuló videóklip 
is készül, a költő századik születés-
napján mutatnák be – mondták el 
tegnap a zenekar tagjai a sajtónak.

» D. BALÁZS ILDIKÓ

P ilinszky János mosolyogna, ha látná 
a csíkszeredai Role zenekar legújabb 
videóklipjét, ha hallaná Mi mindig 

itt volt kezdetű versének megzenésített 
változatát. Legalábbis ezt remélik a zene-
kar tagjai, akik a 20. századi költő szüle-
tésének századik évfordulójára tervezett 
meglepetésükről számoltak be tegnapi 
sajtótájékoztatójukon.

Valami újat, rendhagyót, különlegeset 
szeretett volna a csíkszeredai Role zene-
kar, és így született meg az a videóklip, 
amelyet november 27-én, Pilinszky Já-
nos születésének századik évfordulóján 
mutatnak be. „Nem igaz, hogy az utóbbi 
időben nem jelentek meg új dalaink, nem 
készítettünk videóklipet, de ez, ami most 
készült, számunkra rendhagyó. Egyrészt 
azért, mert egy Pilinszky-vers megzenésí-
téséről van szó, másrészt mert a költő szá-
momra egy mérföldkő. Az elmúlt harminc 
év alatt nem mertem nekivágni egy Pi-

linszky-versnek sem, noha rengeteg ked-
vencem van tőle” – mondta Nagy Tivadar, 
a Role zenekar vezetője. Mint szavaiból ki-
derült, az elmúlt időszakban több Pilinsz-
ky-vers megzenésítésével kísérleteztek, 
míg a zenekar választása a Mi mindig itt 
volt című versre és annak megzenésítésére 
esett. „Valahol Frank Zappa világához áll 
talán legközelebb, nem zeneileg, hanem 
kaotikusságát, sokoldalúságát, eklekti-
kusságát tekintve ez a kis dal is. Ráadásul 

vesszővel végződik, és ez esélyt adott ne-
künk arra, hogy az énekes rész után még 
egy hangszeres résszel kipótoljuk. Nehéz 
volt a zenekarnak betanulni, hiszen sokol-
dalú műről van szó” – fűzte hozzá.

 A két és fél perces dalhoz videóklip is 
készült, ám nem a zenekaron van a hang-
súly, hanem Pilinszky munkásságán, ezért 
úgy döntöttek, hogy a videóklipben nem 
a formáció lesz látható, hanem egy táncos 
produkció. Erre a feladatra Ruszuly Ervin 

táncművészt kérték fel, aki táncba ültette 
a zenekar elképzeléseit. A fi atal táncmű-
vész szerint formabontó alkotás született, 
amelyben noha mindenki hozzáadta a sa-
ját látásmódját, ennek ellenére megvolt a 
közös találkozási pont. „Látva a kis teezert, 
érzem, hogy ez egy nagyon minőségi munka 
lett. Tele van a szívem vele” – jegyezte meg. 
Nagy Tivadar elmondta, olyan klip készült, 
ami lehet, hogy nem lesz nagy sláger, vi-
szont igényességben a mérce felső határát 
súrolja. „Úgy gondolom, hogy Pilinszky mo-
solyogna, ha meglátná. Életünkben először 
voltunk annyira merészek zeneileg, mint a 
költő ” – fűzte hozzá a zenekar vezetője.

 Sántha Zsuzsa, a zenekar énekese ki-
emelte, első alkalommal történik meg, 
hogy olyan dalra született videóklip, ame-
lyet még koncerten nem hallhatott a kö-
zönség, sőt ez lesz az első olyan Role-klip, 
amelyben a zenekar nem jelenik meg. 
„Csak mozgás, hangulat, fények, tánc – 
erről szól a klip, s ezért is csupaszítottuk 
le fekete-fehérre, hogy még erőteljesebbé 
váljanak a formák, a hangulat” – fogal-
mazott. A Sharp Production által készített 
videóklipet mindannyian nagy izgalommal 
várják, még az utolsó fi nomítások vannak 
hátra a november 27-i videópremier előtt. 
Ezenkívül idén december 19-ére, advent 
utolsó vasárnapjára tervezi karácsonyi 
koncertjét a zenekar. A közös éneklésnek, a 
karácsonyra való ráhangolódásnak a Szent 
Ágoston-templom ad helyet – hangzott el a 
sajtótájékoztatón.

Rendhagyó módon zenésítette meg Pilinszky versét a csíkszeredai Role zenekar

» OLÁH ESZTER

Megújult honlappal, széles termékkíná-
lattal, házhoz szállítási szolgáltatás-

sal, valamint „porték-kávézással” várja az 
érdeklődőket az Angyalkaraván kézműves-
csapata, ezenkívül „szorgos kezű angyalok” 
a megfelelő ajándék kiválasztásában is segí-
tenek – mondta el megkeresésünkre Czirjék 
Katalin, a karaván egyik ötletgazdája, a kez-
deményező Női Vállalkozók Erdélyben cso-
port alapítója. Felidézte, három évvel ezelőtt 
az Angyalkaraván ötlete azzal a céllal szü-
letett, hogy összetömörítse azokat a kezdő 
vállalkozó kézműveseket, akiknek nem lett 
volna lehetőségük a nagy vásárokba eljutni. 
„Tulajdonképpen egy olyan közeget szeret-
tünk volna létrehozni, ahol a kézműves a 
kommunikációtól az értékesítésig minden 
mozzanatot elsajátíthat, és megtanulhatja, 
miként legyen vállalkozó” – tette hozzá az 
alapító tag.

Karácsonyi vásár 
mint közösségi projekt
A kezdeményezés idővel nemcsak egy egy-
szerű karácsonyi vásárrá, hanem olyan kö-
zösségi projektté nőtte ki magát, ahol a kéz-
művesek kölcsönösen támogatják egymást 
azáltal, hogy alkalomadtán népszerűsítik 
vagy értékesítik egymás munkáit. Czirjék Ka-
talin elmondta, mára az Angyalkaraván egy 
olyan közösséggé nőtte ki magát, amelyben 
a kézműves, a vásárló, illetve az ajándékköz-
vetítő találkozhat egymással, hiszen teljesen 
más jellegű egy olyan ajándék, amelynek 
ismerjük a készítőjét. Bíznak abban, ha a 
társadalom megismeri a hazai kézművesek 
munkáit, szolgáltatásait, nem lesz szükség 
arra, hogy multinacionális cégektől vásárol-
junk – mondta el az ötletgazda.

A koronavírus-járvány miatt a rendez-
vényt tavaly virtuális térben tartották, ezért 
létrehozták a projektben részt vevő kézmű-
vesek munkáit tömörítő honlapot, az An-
gelcaravan.ro-t. A kézműves termékeket és 
manufaktúrákat népszerűsítő felületen a 
szervezők számos eszközzel igyekeznek sze-
mélyesebb kapcsolatot kialakítani a vásár-
lókkal. „Nem csupán egy egyszerű webáru-
ház vagyunk, hanem igyekszünk minden 
tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy a vásárló – megismerve az adott ter-
méket és előállítóját – megtalálja a szerettei 
számára ideális ajándékot. Nem az eladás, 
hanem az örömszerzés a cél” – tette hozzá az 
ötletgazda.

A honlapon a vásárlóknak az előre össze-
állított csomagok mellett lehetőségük nyílik 
a kisboltoktól és a kézművesektől is vásárol-
ni. A szervező elmondta, a kész ajándékcso-
magokkal azok vásárlását szerették volna 
megkönnyíteni, akik nem szeretnének hosz-
szú órákat tölteni a megfelelő ajándék kivá-
lasztásával. Hozzátette, jelenleg olyan tema-
tikus ajándékötleteket tartalmazó kisfi lmek 
elkészítésén dolgoznak, amelyek szintén 
megkönnyítik a választást.

Gazdag termékkínálatból 
válogathatnak az „angyalok”
Annak ellenére, hogy a járványhelyzet ala-
kulása miatt a vásárt nem rendezik meg 
személyes részvétellel, a szervezők fontos-
nak tartják, hogy valamilyen módon sort 
kerítsenek személyes találkozásra. A ter-
vek szerint több erdélyi városban, többek 
között Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 
Székelyudvarhelyen „porték-kávézás” for-
májában tartott minivásárokon ismerked-
hetnek az érdeklődők a programban részt 
vevő kézművesekkel és azok portékáival – 

mondta el Czirjék Katalin.  Az idei Angyal-
karavánhoz több mint hetven kézműves, 
illetve számos szolgáltató is csatlakozott, 
akik a szálláslehetőségtől kezdve, a ha-
zarendelhető séfen keresztül a táncig és 
jógaoktatásig, sokféle élménycsomagot kí-
nálnak az érdeklődőknek. Czirjék Katalin 
azt is elmondta, az Angyalkaravánba való 
jelentkezést elsősorban a Női Vállalko-
zók Erdélyben elnevezésű Facebook-cso-
portban szokták meghirdetni, ahonnan 
kiválasztják az adott év tematikájához 
illő kézművesek termékeit. Rendszerint a 
résztvevők negyven százaléka új tag, így a 
karaván évről évre változatos termékkíná-
lattal frissül.  

Az Angyalkaraván ugyanakkor arról is 
gondoskodik, hogy a megrendelt csomag 
házhoz érjen. „Tavaly a lezárások miatt töb-
ben küldtek ajándékot általunk nagyszü-

lőnek, tanítónak és óvónőnek, és rengeteg 
szép és megható történetnek lehettünk ta-
núi. Idén is, ha valaki igényli, házhoz szállít-
juk a csomagot, és még a személyre szabott 
kis üzenetet is belecsempésszük” – ismertet-
te a szervező.  

Ami a kézműves termékek iránti keresletet 
illeti, Czirjék Katalin elmondta, sosem lehet 
előre kiszámítani, hogy mit vásárolnának 
szívesen az emberek. „A kézműves termék 
sosem olcsó ajándék, a befektetett munkát 
meg kell fi zetni. Nem tudjuk felmérni, mek-
kora tartalékkal bírnak az emberek az éppen 
aktuális gazdasági helyzetben, mi azonban 
a lehető legnagyobb lelkesedéssel készü-
lünk, és bízunk benne, hogy a befektetett 
munka a másik oldalon célba ér” – mondta 
Czirjék Katalin, hozzátéve, ajándékküldő 
szolgáltatásuk nem csak az ünnepekkor, ha-
nem egész évben elérhető lesz.

„Porték-kávézással” készül az ünnepekre az Angyalkaraván több városban

Erdélyi kézművesek kínálják eladásra portékáikat az Angyalkaraván megújult honlapján
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