
Élõ néphagyomány 
a barokk palotában

Két könyv a zenérõl

Szépszámú olaszországi kül-
döttség érkezett az észak-
olaszországi Trentino–Alto
Adige régióból a Chiena – Ha-
gyományos fajátékok az itáliai
Dolomitokból címû tárlat meg-
nyitójára. A június 23-áig láto-
gatható kiállítás egyik különle-
gessége: a kiállított játékok az
autonóm területen élõ ladinok

hagyományait õrzik, és a
Scuola Ladina di Fassa –
Liceum del Design e delle Arti
nevû tanintézet tanárainak és
ötödéves diákjainak munkái.

A megnyitón Aurel Chiriac,
a Körösvidéki Múzeum Igaz-
gatója, Cornel Popa, a Bihar
Megyei Tanács elnöke, Alber-
to Pacher, a Trentino–Alto

Adige régió elnöke, Mauritio
Paserotti, Románia tisztelet-
beli konzulja és Manlio
Giuffrida, a Temesvári Olasz
Konzulátus vezetõje köszöntöt-
te az egybegyûlteket, és meg-
jelent a vernisszázson Böcs-
kei László nagyváradi római
katolikus megyés püspök és
Virgil Bercea görögkatolikus
püspök is, elõbbi fõpásztornak
többen is köszönetet mondtak
azért, amiért helyet biztosított
a kiállításnak a püspöki palotá-
ban. 

A tárlat anyagát Mirella
Florian, a mûvészeti iskola ve-
zetõje ismertette, aki a taninté-
zet több tanárának társaságá-
ban érkezett Váradra; õk szom-
baton este a Múzeumok éjsza-
káján megmutatták az érdeklõ-
dõknek a hagyományos fafara-
gás alapjait is. A tárlaton
egyébként mûvészi kivitelezé-
sû tárgyakat láthatnak az ér-
deklõdõk, egyes játékok moz-
gathatók. A fa finom illata mel-
lett sajátságos hangulatot ad a
tárlatnak az a videofilm, ame-
lyen a játékok elkészítése is
megtekinthetõ, valamint meg-
szemlélhetõk a Dolomitok vi-
dékérõl készült felvételek.

Fried Noémi Lujza

Sok érdeklõdõt vonzott csü-
törtök délután az a könyvbemu-
tató, melyen a Partium Kiadó
és a Partiumi Keresztény Egye-
tem (PKE) Zenemûvészeti Tan-
székének szervezésében két
kötet ismertetésére került sor.
Boros-Konrád Erzsébet Egy-
házzene történet és Csákány
Csilla Gondolatok a kolozsvári

zenei életrõl címû könyvével is-
merkedhettek meg az érdeklõ-
dõk. A Partium Kiadó nevében
Lakatos Balla Attila igazgató
köszöntötte a közönséget, és
természetesen a két szerzõt, il-
letve a könyvek méltatására fel-
kért Angi István zeneesztétát.

A kiadóigazgató is örvende-
tesnek tartja azt, hogy az el-

múlt idõkben bebizonyoso-
dott, Váradon igény mutatko-
zik szakmai irányultságú köny-
vekre is, legyen szó akár iroda-
lomról, akár zenérõl. Ezt köve-
tõen a két szerzõ beszélt egy-
más könyvérõl, röviden bemu-
tatva a kötetbe gyûjtött zene-
kritikák, tanulmányok jellegét,
tematikáját, majd Angi profesz-
szor mondott méltatást a kiad-
ványokról. A kötetbemutató
dedikálással és kötetlen be-
szélgetéssel zárult. 

Sz. M. 

A dzsessz bûvkörében
Minden túlzás nélkül kijelenthetõ, hogy az idei Posticum

Jazzfest is nagyszerûen sikerült. A nagyváradi Posticum Kultu-
rális és Ifjúsági Központ elõtti parkban jobbnál jobb koncerteket
tartottak a hétvégén. A dzsesszfesztiválra pár százan látogattak
ki. Péntek este a Bega Blues Band játszott, szombaton Annette
Lowman amerikai énekesnõ bûvölte el a közönséget gyönyörû
hangjával és kisugárzásával. Vasárnap az est elsõ felében az át-
alakult, megújult Balázs Elemér Group muzsikált, majd – a pün-
kösdi hangulathoz méltó módon – Vukán György szerzeménye,
a Missa ad Dominum Christum címû produkció hangzott el. Min-
den estének megvolt a sajátosan varázsos hangulata. Részletes
beszámolónkat következõ lapszámunkban olvashatják.

Kép és szöveg: Tóth Hajnal

Székely Szabó Zoltánnak –
a jelenleg Bécsben élõ volt
színmûvésznek – a Kriterion
Kiadó gondozásában megje-
lent, Egy nemzedék három felvo-
násban – Erdélyi magyar színé-
szek tegnapelõtt, tegnap és ma
címû kötetét mutatták be pén-
teken a nagyváradi Szigligeti
Színház páholyelõcsarnoká-
ban. A portrékötet épp az elõl a
kulisszák mögötti világ elõl
lebbenti fel a függönyt, amely
általában rejtve marad a nézõ-
közönség elõl, s amely gyak-
ran drámaibb lehet, mint ma-
guk az elõadások – hangsú-
lyozta a könyvet méltató Nagy
Béla, a váradi magyar társulat
nyugalmazott irodalmi titkára,
aki ugyanakkor felvetette: a
kötet interjúalanyait, akik
1970–1980 között végezték a
marosvásárhelyi színiakadémi-
át, áldozati generációnak lehet
tekinteni, annak ellenére, hogy
a huszadik századi nagy világ-
égéseket nem élték meg. 

A mintegy harminc érintett
színmûvészt életük három kü-
lönbözõ periódusában interjú-
volta meg Székely Szabó Zol-
tán: pályakezdésükkor, vagyis
a ’80-as évek elsõ felében, a
rendszerváltozás után, majd
újabb tizenöt év elteltével – a
kötet így hiteles korképet ad
és betekintést enged a színé-
szek magánéletébe, köztük há-
rom jelenleg is Nagyváradon
élõ és szereplõ mûvészébe
(Ács Tibor, Fábián Enikõ és
Hajdu Géza). Mint a szerzõ
hangsúlyozta, az interjúkészí-
tések kezdetén az volt a célja,
hogy a sztárok árnyékából fel-
törõ fiatal generációt kérdezze
a színi pálya rögös útjairól, ké-
sõbb pedig az idõ múlásával
bekövetkezett szemléletváltá-
saikra volt kíváncsi, amelyek
kilencüket az emigrációra,
nyolcukat pedig pályaelha-
gyásra késztettek. A könyvbe-
mutató dedikálással ért véget. 

Sz. G. T.
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Portrékötet
„áldozati generációról”

Vukán György, Lakatos Peczek Krisztián és Balázs Elemér

Székely Szabó Zoltán

Chiena – ez a gyûjtõneve azoknak a fából készült 
játékoknak, amelyekbõl május 18-án, a múzeumok 
nemzetközi napján nyílt kiállítás Nagyváradon, 
a római katolikus püspöki palotában.

Csákány Csilla, Angi István és Boros-Konrád Erzsébet

Kézzel készített remekmûvek A kiállítottak között vannak mozgatható játékok is

Házigazdák és vendégek

A bemutatott könyvek 


