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ZELNIK-GYŰJTEMÉNY

Aranymúzeum 
nyílik az 
Andrássyúton
MTI
Holnap nyílik m eg a budapesti Zelnik 
István Délkelet-ázsiai Aranymúzeum, 
ahol több m int ezer arany- és ezüst
tárgyat, valam int ugyanennyi porce
lán, drágakő, fajansz, elefántcsont, kő 
és bronz m űkincset m utatnak  be az 
Andrássy ú t 110. alatti kiállítóhelyen. 
Zelnik István negyvenöt évi gyűjtő
m unka után, a szakem berek javasla
tára 50-60  ezres kollekciója -  amely 
feltehetően Európa legnagyobb délke
let-ázsiai m agángyűjteménye -  legér
tékesebb darabjaiból hozta létre m a
gánerőből az új m úzeum ot, a külföldi 
felkérések ellenére hazájában. Renner 
Zsuzsanna, az új kiállítóhely ku ta
tási és tudom ányos igazgatója em lé
keztetett arra, hogy a m úzeum  anya
ga végigköveti a térség történelm ének 
több m int kétezer évét, valaint bem u 
tatja a Délkelet-Ázsiát ért legfonto
sabb im pulzusokat: a hinduizm ust, a 
buddhizm ust és a tengeri kereskedel
m et. Zelnik István a kollekciója egyes 
tárgyegyütteseiből vándorkiállításo
kat tervez, az első utazó tárlat kínai 
porcelánokat m uta t be a Hanoi Nem
zeti M úzeummal együttm űködésben, 
2012 tavaszán a budapesti Néprajzi 
Múzeumból indulva európai körútra. 
Gyűjtem ényének több tízezer darab
ját aukciókon kívánja értékesíteni, a 
bevételéből kutatási és ösztöndíjprog
ram okat finanszíroz majd. A m úzeum  
szom baton és vasárnap m ár várja az 
érdeklődőket, az alapító 10, 15 és 18 
órakor tárlatvezetéseket tart, ezekre 
a w w w .zelnik-collection.com  honla
pon lehet jelentkezni. A kiállítás szép 
tem ber 22-én válik folyamatosan, a 
hét m inden napján látogathatóvá. ■

ANDRÁSSY-NEGYED

Kéregalagút és 
lovas fogatok 
a Városligetnél?
MTI
Szőcs Géza kulturális állam titkár a feb 
ruárban bejelentett Andrássy-negyed 
terveiről ta rto tt előadást a Liget Köz
társaság Egyesület tegnapi közgyűlé
sén. Az állam titkár által m ost részle
tezett elképzelés szerint az Andrássy 
ú t autós forgalm ának nagy részét -  a 
célforgalmat kivéve -  m egszüntetnék. 
A közlekedés legnagyobb részét itt a 
földalatti biztosítaná, ingyenesen vagy 
kevés pénzért igénybe vehető kerék
párok és lovas fogatok mellett. A Dó^ 
zsa György ú t forgalmát viszont a föld 
alá terelnék. A Városliget szélénél, egy 
m úzeum i soron kapna helyet a Magyar 
Nemzeti Galéria, am ely ide költöz
ne a Várból. A Fővárosi Nagycirkusz
ról szólva elm ondta, hogy vissza kelle - 
ne állítani az intézm ény régi fényét. Az 
állam titkár szerint a főváros részéről 
kedvező vélem ények érkeztek hozzá, 
így a szeptem ber 28-i korm ányülésen 
m ár születhet döntés, ezután elké
szülhetnek a hatásvizsgálatok és szak
értői vélemények, amelyek m entén  „a 
tervezési feladatok körvonalazódhat
nának” . Krikovszky Péter, Zugló fő
építésze úgy vélekedett: az elképzelt 
új épületek m iatti forgalom növeke
dés kérdéseket vet fel, és mivel a te rü 
let hetven százalékának kellene zöld
nek lennie, ez azonban jelenleg szűkén 
62 százalék, inkább bontani kellene, 
m in t építeni. ■

FESZTIVÁL SZABADOS GYÖRGY ZENESZERZŐRŐL IS MEGEMLÉKEZNEK -  NAGY JÓZSEF A NEMZETI SZÍNHÁZBAN RENDEZ

Kockacukrok a pesti őszben
ZSIRAY-RUMMER ZOLTÁN
Közelebb kívánják hozni az emberek
hez a kortárs művészeteket, és ideo
lógiától mentes, generációkat össze
kötő fesztivált szeretnének létrehozni 
- hangzott el tegnap azon a sajtótá
jékoztatón, amelyen bemutatták az 
idén újjászülető fővárosi őszi feszti
vált, a Café Budapest Kortárs Művé
szeti Fesztivált.

A megújuló őszi fesztivál hivatalos 
nyitóelőadása a Dresch Q uartet le
m ezbem utató koncertje lesz október
7 - én este 8 órától a Bárka Színházban, 
am elyen új, Fuhun cím ű album ukat 
hallhatják az érdeklődők -  tájékozta
to tt Horváth Csaba, a Café Budapest 
Kortárs Művészeti Fesztivál művésze 
ti vezetője. Hozzátette: a Fuhun n e 
vű hangszer Dresch Mihály, az együt
tes alapítójának találmánya: fatestű 
fúvóshangszer, ám  a szaxofonoknál 
m egszokott billentyűzet is találha
tó  rajta, érdekes, különös hangzáso
kat lehet elérni vele. Szintén ezen a 
napon az Assisi Szent Ferenc-plébá- 
niatem plom ban hét fiatal zeneszerző 
szakos hallgató koncertje zajlik majd. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye
tem  tanulói -  Fekete Gyula és Tallér 
Zsófia tanítványai -  Liszt-reflexiók 
címmel adnak hangversenyt, amelyen 
a nagy zeneszerző kései m űveit „bon
colgatják” . O któber 8 -án  13 órától a 
Kálvin udvarban népzenei kertünne
pélyt tartanak, koncertekkel, hang 
szerbem utatóval és gyermekfoglal
kozásokkal, Népzenének csodás kertje 
cím m el október 11-én az Assisi Szent 
Ferenc-tem plom ban pedig Cimba
lom hárm as elnevezéssel Balogh Kál
m án, Farkas Rózsa és Lukács Miklós 
cimbalomművészek adnak koncer
te t többek között Bartók, Kurtág és 
Petrovics műveiből, illetve saját szer
zeményeikből. A művészeti veze
tő  kiem elte a zeneszerzőre emlékező 
In m em óriám  Szabados György cí
m ű estet, amely október 13-án este fél
8 -  tól lesz az Olasz Kultúrintézetben. 
„A m ester még életben volt a progra
m ok szervezése idején, ám  időközben 
sajnos elhunyt, de a m űsort még meg 
tud tuk  beszélni vele. A Három ének és 
az IDO-zene cím ű m űveit Bartók Béla 
darabja, a Concerto zárja majd a Buda
foki Dohnányi Zenekar előadásában, 
a Nemzeti Énekkar közrem űködésé
vel” -  m ondta H orváth Csaba. Érde
kes kísérletnek ígérkezik a Jövőtánc 
elnevezésű esem énysorozat Kovács 
Gerzson Péter koreográfus ötlete alap -

ján, am elynek során kortárs táncosok 
m utatnak  be koreográfiát a népzenét a 
dzsesszbe oltó muzsikus játékára -  de 
nem  színházakban, hanem  belváro
si, közkedvelt kultuszhelyeken, m int 
például a Jelen Bisztróban, a Szatyor 
Bárban (a Hadik kávéház mellett) vagy 
a Puskin kávéházban.

A fellépők m ások m ellett Ko
vács Gerzson Péter, Bombicz Barba
ra, Bata Rita, Kántor Katalin, illetve 
Dresch Mihály, Tóth Viktor, Márkos 
Albert, Tolcsvay László és Benkő Ró
bert lesznek. Horváth Csaba a színhá
zi produkciók közül elsőként em líte t
te  Nagy József -  aki szavai szerint talán 
az egyik legismertebb magyar koreog
ráfus külföldön -  egy-egy rendezését, 
am elyeket a Nemzeti Színházban lá t
hatnak  az érdeklődők október 7 -én  
este 6 és 10 órától, illetve október 9 -én  
este 7 órától. Fontos esemény lesz még 
a M ünchner Kammerspiele vendég
játéka szintén a Nemzeti Színházban 
október 12-én este 7 órától, am elyen a 
Jack London regénye nyom án készült 
A vadon szava cím ű darabot adják elő 
a lett rendező, Alvis Hermanis adap
tációjában. A külföldi társulatok kö 
zül a horvát Montazstroj és a Zágrá
bi Ifjúsági Színház fellépését em lítette 
a m űvészeti vezető m in t érdekessé
get, amely október 15-én este 7 órától 
lesz a Thália Színházban, Generációk

91-95 címmel. A darab a h o rvá t-bos- 
nyák konfliktust dolgozza fel az 1991 
és 1995 közötti időszakból, az előadá
son az ekkor született fiatalok alakít
ják a szereplőket. Ugyanaznap délután

3 órától az Új Színházban lesz látható a 
kaposvári Csiky Gergely Színház v en 
dégjátéka, Sofi O ksanen színdarabját, 
a Tisztogatást láthatják az érdeklődők, 
Valló Péter rendezésében. ■

Új név, új lógó, új helyszínek
Sokan idegenkednek a kortárs kultúrától, ezért közelebb kívánják hozni az emberek
hez azt -  foglalta össze az őszi fesztivál teljes arculatváltásának okát Vitézy Zsófia. 
Az ügyvezető idézte Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár szavait, aki nemrég ar
ról beszélt: a romkocsmaturizmusnak nevezhető szegmensben egy felmérés alapján 
Budapest megelőzte Amszterdamot. így adódott az ötlet, hogy -  az egyéb, hagyo
mányos színházi játszóhelyek mellett -  a fővárosi, kulthellyé váló kávézók, kocsmák 
is bekapcsolódjanak az őszi rendezvénysorozatba, új nevén a Café Budapest Kortárs 
Művészeti Fesztivál eseményeibe. Vitézy Zsófia hangsúlyozta: mindannyian ugyan
annak a közösségnek a tagjai vagyunk, azt szeretnék a szervezők, hogy összejöjje
nek és beszélgessenek a különböző generációk, és ideológiáktól mentesen élvezzük 
a kulturális eseményeket, mintha a különböző helyszínek egyetlen hatalmas ká
véház lennének. Ehhez kapcsolódóan szervezik meg október 8-án, 9-én, 15-én és 
16-án a Sétálj a nagyival! című programot, amelynek során a belváros 20-21. századi 
kultúrtörténetét mutatják be hajdani, patinás kávézókon, mulatókon és az aktuális 
kulthelyeken át. A fesztivál új arculatáról a sajtótájékoztatón megtudtuk: a 19. és 20. 
század fordulójától zajló kávéházi pezsgést akarják megidézni, amikor a polgárosodó 
irodalom nagy alakjai -  képzőművészek és zenészek társaságában -  a kávéházakban 
alkottak, beszélgettek és alakították a magyar kulturális életet. így esett a választás 
pályáztatás után a Café Budapest lógójára is, amely a kávéházakat idézve egy, a sar
kára állított kockacukor. A közelmúltról az ügyvezető úgy fogalmazott: amikor nem
rég a Budapest Fesztiválközpont élére került, a szűkös anyagi lehetőségeket látva el
gondolkodott kollégáival, hogy egyáltalán megtudják-e rendezni az őszi fesztivált. 
„Ám úgy döntöttünk: muszáj megrendezni, és szerencsére a Fővárosi Önkormány
zat, a Nemzeti Kulturális Alap és számos más támogató segítségével sikerült elindí
tani a megújuló programsorozatot” -  mondta. (ZSRZ)

Vitézy Zsófia (középen) kiemelte: szeretnék összehozni a különféle generációkat FOTÓ: HORVÁTH PÉTER GYULA

BUKAREST
M a g y a r  z e n e k a r  s ik e r e
Szerdán Bukarestben hosszú vastapssal 
ünnepelte a Nemzeti Filharmonikus Ze
nekart a fesztiválközönség. Az együttes a 
szeptember 25 -ig  ta rtó  XX. Nemzetkö
zi George Enescu Fesztivál vendégeként 
utazott Romániába. „Olyan híres zene
karok és előadók társaságában ara t
tunk nagy sikert, m in t a Staatskapelle 
Berlin Daniel Barenboim vezényletével 
vagy a Gulbekian Symphony Orchestra 
Lawrence Foster vezetésével" -  közöl
te az MTI-vel Kovács Géza főigazgató. 
A fesztivál érdekessége, hogy több kon
certjé t nem csupán a román főváros
ban halhatják a zenebarátok. A turné 
során szeptember 12-én felléptek Ko
lozsváron és Marosvásárhelyen is. Mű
sorukban Bartók Táncszvitje és a II. zon
goraverseny szerepelt az orosz Borisz 
Berezovszkij zongoraművész közremű
ködésével. Az estet Enescu II. szimfóniá
ja zárta. (MTI)

SZÍNHÁZFENNTARTÁS
Az ö n k o r m á n y z a to k é  m a r a d
Kosa Lajos szerint a kulturális intézmények, köztük a színházak fenntartása az ö n - 
kormányzatoknál marad. Az önkormányzati rendszer átalakítása során például az 
oktatási, az egészségügyi intézmények állami fenntartás alá kerülnek, de egészen 
bizonyos, hogy a kulturális intézmények, köztük a színházak az önkormányzat
ok fennhatósága alatt maradnak -  je len tette  ki Debrecen polgármestere a Csoko
nai Színház évadnyitó társulati ülésén. Elmondta azt is: támogatják, hogy a Csokonai 
Színház nemzeti színház státust kapjon, s ennek megfelelően változtatják megjövőre 
a helyi színházi finanszírozást. Vidnyánszky Attila, a Csokonai Színház igazgatója k i
fejtette: olyan változások e lő tt állnak, amelyek hosszú időre meghatározzák a m a
gyar színházi kultúra jövőjét. (MTI)

MILLENÁRIS-FESZTMAGYAR
N y ír sé g i íz v a r á z s  K rúdy G yula s t í lu s á b a n
A tíz részt vevő város közül Nyíregyháza nyújtja majd a „legerősebb" gasztronómiai 
kínálatot a FesztMagyar fesztiválon a budapesti Millenárison, a különleges menüsort 
Krúdy Gyula stílusában kóstolhatja meg a közönség. A ma kezdődő és vasárnapig ta r
tó kulturális és gasztronómiai rendezvényen Nyíregyházán kívül Békéscsaba, Székes- 
fehérvár, Miskolc, Beregszász, Kassa, Arad, Kolozsvár, Magyarkanizsa és Lendva m u
tatja be értékeit. A program célja, hogy feltérképezze és erősítse a Kárpát-medence 
magyar közösségeinek egyediségét, összetartó erőinek másságát, és kiemelje a he
lyi identitásokat. (MTI)

TV-MUSOR
2Q11. SZEPTEMBER 16. 
PENTEK

ECHO TV
5.30 Hazai turizmus 06.00 Demokrata-kör 
(ism.) 06.30 Kibeszélő I. (ism.) 07.00 Kibeszélő 
II. (ism.) 07.30 Napi aktuális (ism.) 08.00 Híradó, 
Hungarorama 08.30 Hazai turizmus 09.30 Ne le
gyen áldozat (ism.) 10.00 Híradó, Hungarorama
10.30 Mozaik IV. (ism.) 11.00 Közlekedésbizton
ság (ism.) 11.30 Hungarorama 12.00 Híradó 12.15 
Teleshop 12.30 Zöldút (ism.) 13.00 Teleshop 13.30 
Barométer (ism.) 14.00 Híradó 14.15 Teleshop
14.30 Teleshop 15.00 Hazai turizmus V. 16.00 Hír
adó, Teleshop 16.30 Mozaik V. 17.00 Légkör 17.30 
Mozgás 18.00 Híradó 18.30 Kibeszélő 1.19.00 Ki
beszélő II. 19.30 Híradó 19.55 Napi aktuális 20.30 
Korrektúra 21.00 Látókör 21.30 Világpanorá
ma II. 22.00 Híradó 22.30 Munkavállalók világa 
23.00 Légkör 23.30 Tárlatvezetés (ism.) 24.00 Hí
rek 00.05 Kiút többszemközt 1. (ism.) 00.30 Kiút 
többszemközt 2. (ism.)
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