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Göblyös Luca: 
„veled is 
nélküled”
Székesfehérvár (ze) -  Dr. 
András Edit művészettörténész 
nyitotta meg Göblyös Luca, 
képző- és fotóművész „veled is 
nélküled” című kiállítását a hét 
végén a Városi Képtár -  Deák 
Gyűjteményben. Luca a magyar 
nőművészet izgalmas képvise
lője, aki újabban plexibe öntött, 
egymásra rétegzett, fóliára prin
ted aktfotókat készít, amelyek a 
nemi identitás határainak átjár
hatóságát és e határok bizonyta
lanságát mutatják be. A szexuá
lis identitás, a nemi szerepek ké
pi közhelyeinek problémái mel
lett sok minden foglalkoztatja a 
művészt, többek között az 
öregedés, az elmúlás is, ezek a 
témák főleg Angliában készült 
káitárgyain szerepelnek. A kiállítás a Városi Képtárban július 3-ig várja az érdeklődőket Fotó: Gregority Antal

Alba Regia filmfesztivál
Osztrák, orosz, cseh, észt, lett, lengyel és magyar filmek az ARIFF-on
Székesfehérvár (ze) -  A ki
rályok városában június 
6-12 között debütáló Álba 
Regia Nemzetközi Filmfesz
tivál hazánkban elsőként je
lentkezik izgalmas nemzet
közi versenyprogrammal és 
Országalma Díjjal.

A versenyprogram legjobbjai 
ezüst és bronz Országalma Díjat 
kapnak, az előbbit a nagy-, az 
utóbbit a kisjátékfilmek rende
zői vehetik át. Díjazzák a leg
jobb női és férfi alakítást is.

A fehérvári fesztiválon mu
tatkozik be az East Silver Kara

ván, amely évente megrende
zésre kerülő dokumentumfilm- 
piac. Egyik feladata, hogy egy- 
begyűjtse e műfaj Közép- és 
Kelet-Európa értékeit, és bemu
tassa a különböző fesztiválokon 
és filmpiacokon.

Az East Silver-program kata
lógusa, videoköny vtára és tema
tikus on-line adatbázisa egyedi 
és ingyenes bemutatkozási lehe
tőséget biztosít Európa ezen 
fertályán élő dokumentumfil
meseknek. (A programra 2005. 
május 31-ig lehet jelentkezni.) 
Ez a program többek között fon
tos szakmai részét képezi az

idén október 26-30. között zajló 
kilencedik Jihlava Nemzetközi 
Dokumentumfilm Fesztiválnak, 
amelynek társrendezője a prágai 
Dokumentumfilm Intézet.

Eddig sikerrel vettek részt 
több filmes rendezvényen, 
például a kanadai Hot Does 
dokumentumfilm-fesztiválon, a 
Wiesenbadenben rendezett 
goEAST-fesztiválon, a linzi és a 
krakkói filmszemléken. Ma
gyarországi bemutatkozásuk 
Székesfehérváron lesz, az Álba 
Regia filmfesztiválra esett a vá
lasztásuk, amellyel hosszú távú 
együttműködést terveznek, a

fesztivál tematikus retrospetív 
szekciójához kapcsolódnak.

Az East Silver Karaván 
osztrák, cseh, észt, lett, lengyel, 
orosz, szlovákiai filmekkel és 
Szerbia-Montenegro-Német- 
ország, valamint Ausztria-Gha- 
na közös produkcióival érkezik 
Székesfehérvárra. A filmek az 
utóbbi években készültek.

Természetesen magyar fil
met is hoznak az Alba Regia 
Nemzetközi Filmfesztiválra 
(ARIFF): a 2003-ban készült 
Plázák népe és a 2004-ben for
gatott A tévé és én című alkotá
sokat.

Fesztiválhírek
Bábcirkusz és mese
Székesfehérvár (bj) -  
Május 18-19-én 9-től délig, 
majd 14-17 óráig II. babáb 
fesztivál lesz a Babaházban 
és az Új Magyar Képtárban. 
A programban játszóház, 
tárlatvezetés és bábszínházi 
bemutató szerepel. Szerdán 
a pécsi Márkus Színház adja 
elő Az égig érő fa című me
sét, csütörtökön pedig a Bá
bakalács Társulat mutatja be 
Jambóza Bábcirkusz, panto
mim és marionettjáték zené
re című előadását. Jegyek 
előzetesen a Fehérvári Ba
baházban válthatók.

Tánc és Dracula
Székesfehérvár (bj) -  
Szerdán 18 órától Böször
ményi Géza Az utolsó 
tánctanár, kísérőként pedig 
Gyarmathy Lívia Táncrend 
című dokumentumfilmjét 
láthatja a közönség a Ba
rátság Klubmoziban. A vetí
tés után a nézők találkozhat
nak is a rendezőnővel. Csü
törtökön 18 órától Bö
szörményitől a Hungarian 
Dracula és Gyarmathy A mi 
gólyánk című alkotását te
kinthetik meg az érdeklő
dők.

Kortárs mobilzene
Zalaegerszeg (ZH) -  A 
Pannon GSM előfizetők má
justól közkedvelt kortárs 
könnyű- és tánczenéket tölt
hetnek le telefonjukra a Pan
non Zene szolgáltatásnak 
köszönhetően.

Fehérvárra hívta az Árgus főszerkesztője Győré Balázst, Kovács Zoltánt és Lipp Tamást

Katona Éva „gyermekei”
Székesfehérvári emlékeikről m eséltek az elszárm azottak
Székesfehérvár (GG) -  Há
rom, a városból elszárma
zott író volt a vendége az 
Árgus irodalmi estnek: Győ
ré Balázs József Attila-díjas 
író, Kovács Zoltán Pulitzer 
díjas publicista és Lipp Ta
más író Budapestről.

Győré Balázs egyik regénye, 
a „Ha már ő sem él, kérem olva- 
satlanul elégetni” című, Székes- 
fehérváron játszódik.

-  Megírtam, hogy Almos Pis
ta Fehérváron élő költő barátom 
már meghalt, hála Istennek él 
még, mentségemre szolgáljon, 
hogy a dezinformáció Cs. Ró
zsától származott. Remélem, 
Pista hosszú életű lesz -  szabad
kozott bemutatkozásában a 
fesztiváludvarban.

Az ötvennégy éves író majd
nem egy évig dolgozott a hatva
nas évek legvégén a Fejér Me

gyei Hírlapnál, de legsikeresebb 
könyvét, az Apám barátját nem 
megyeszékhelyünk ihlette. 
Könyvei inkább egy-egy barát
ság történetét idézik, mint 
mondjuk a szerelemét, mert 
Győré szerint a barátság fenn- 
költebb dolog az epekedésnél.

Kovács Zoltán, az Élet és Iro
dalom főszerkesztője négy évig 
járt Székesfehérváron gimná
ziumba mikor is Gárdonyban 
laktak, és szüleit ide-oda he- 
lyezgették.

-  Egy ekkora város szerintem 
ideális, mert se nem nagy se nem 
kicsi. Ahhoz elég kicsi, hogy ha
mar megismerhető, ugyanakkor 
nem veszik el benne az ember -  
mondta az irodalmi esten.

Aztán elvégezte a jogi egye
temet, korábban volt díszletto
logató segédmunkás a Madách 
Színházban, majd megpróbálta 
az írást. Néhai Katona Éva, az

ÉS riportrovat vezetője felka
ro lta - mert többnyire külsősök
kel dolgoztatott, így indult kar
rierje, mely a Pulitzer- és Tán- 
csics-díjig szárnyalt.

Lipp Tamás -  aki főleg tör
ténelmi regényeket és esszéket 
írt -  köztük a legidősebb, és ő 
töltötte a legtöbb időt Fehérvá
ron, mert itt is született. Ő is Ka
tona Éva „gyermekei” közé so
rolható. Az ÉS glosszapályáza- 
tán különdíjat nyert, mikor is 
egy szösszenetben Széles Gábor 
„szellemi apportját” cikizte ki a 
Videoton megvásárlása kap
csán. A Magyar Hírlaphoz a 
nyolcvanas években Bálint B. 
András hívta, s így Lipp elisme
ri, hogy az érvényesüléshez bi
zony ismeretség is kell.

-  Egy üzemi lap nagyon jó is
kola a riporterré váláshoz, ám 
mostanában az esszéhez vonzó
dom inkább. Abban én vagyok!

Láttuk,hallottuk, 
olvastuk

Lúdbőr, tetőtől talpig
■ Bokros Judit

A diafilmmel még nem annyira távoli gyermekkoromban ke
rültem először kapcsolatba. Szüleim akkor a könyvekkel jó l alá
dúcolt, tekerős, könnyen porosodó és hamar túlmelegedő dia
vetítővel varázsolták elém kedvenc meséim közül a Hamupipő
két, vagy a Jancsi és Juliskát. Később aztán az iskolai órákon 
próbálták elkalandozó figyelmünket a tananyagra irányítani a 
színesfotókból készült diaképek segítségével (kevés sikerrel...). 
Azt viszont nem gondoltam volna, hogy a diák összemosásából, 
zenei aláfestéssel olyan lenyűgöző előadást lehet csinálni, mint 
amilyet a táncosból világhírű fotóművésszé lett Eifert János 
mutatott be a VI. Bőr gyári Capriccio Diadém Fesztiválján. A 
rendezvényen ismétfőszerepbe került a modernebb technikák 
előretörésével méltatlanul elfeledett, nosztalgikus hangulatú 
dia, diafilm, és diaporáma.

Eifert János nem a klasszikus vetítőjét hozta az eseményre, 
mert mint mondta, az idő vasfoga sajnos a gépeket sem kímélte, 
így számítógép segítségével varázsolta a nézők elé diaporáma 
előadását, amelyben a természetfotóktól kezdve a családi képe
ken át minden szerepelt. Az első sorozatban Vangelis 1492 című 
zenéjére váltakoztak, olvadtak össze, tűntek egymásba a zseniá
lisfotók. Színek, fények robbantak a zene ütemére különleges 
hangulatot teremtve, majd egy újabb ritmusra táncosokról ké
szített képek elevenedtek meg. A következő sorozatban mára 
női test szépségét bemutató diszkrét, érzéki aktfotókat láthat
tunk, vagy fekete-fehér képeket a családi fotóalbumból.

Bár a bőrgyárépülete valóban sötét és hűvös, ezúttal nem 
amiatt lúdbőröztem előadás közben tetőtől talpig...

Hiteles gondolatcseppek
■ Zágoni Erzsébet

Hajszoltan, űzötten, zaklatottan élünk, s tán ezért vágyunk a 
harmóniára, az erőt adó tartalmas gondolatokra, a szeretetet 
közvetítőpillanatokra. Minden bizonnyal ez az egyik titka a 
Kossuth Rádió Egy csepp méz című „ mindennapi szellemi bete
vőfalatnak” , „ lélek-kenyérnek”, amely a rádió talán legsikere
sebb vállalkozása az utóbbi években. Me gjelent már a 2. kötete 
is az összegyűjtött vallomásoknak, vasárnap már az újabb 
könyv bemutatójának ünnepi műsorát hallhattuk. Az elsőből 
csak3 ezer példányt mertek kiadni, amit napok alatt elkapkod
tak, majd 16 ezret újra nyomtak. A 2. kötetből már 17 ezret 
nyomtattak, ám már ez is kevésnek bizonyul, mert a környező 
országok magyarlakta terület er ől, s Torontóból is sokan érdek
lődnek. A siker másik titka, hogy csak hiteles emberek kapnak 
szót, politikusok, karrieristák,percemberek, bulvár-sztárok 
nem rúgnak labdába a mindennap fé l 7 után 3 perccel hallható 
műsorban. Pap László akadémikus csodálkozva kérdezte: 
„Hogy jutottam eszükbe, 40 éve teszem a dolgom, de még soha
sem hívott senki a médiába?!"

Az újabb kötetet bemutató műsorban elhangzott egy Edit 
Stein-idézet a szabadságról, az autonómiáról, valahogy így 
hangzott: Az egyén szabadsága olyan, hogy az Isten is megáll 
küszöbe előtt. Az idézetekben, az ars poeticákban a szabad gon
dolatokszépségét, bátorságát csodálhatjuk meg. Minden reg
gel megtapasztalhajuk, mekkora ereje van az újra felfedezett, a 
szétsugárzott bölcsességeknek. „Széjjelszóródni... kutakká 
gyűjt a mély: -  soká isznak belőled!" -  írja Váci Mihály. Más
hol ezt ajánlja: „...osztani magad: -  hogy sokasodjál..."

Az Irodalmi Jelen turnéja
■ Sajtos Lajos

Létezik egy lap, amely a legnagyobb, 16 ezres példány- 
számmal célozza meg a magyarul (is) olvasó közönséget. Az 
Aradon szerkeszett Irodalmi Jelen tavaly nyártól hazánkban 
is egyre nagyobb népszerűségre tett szert, s ezt kívánták fo 
kozni nemrégiben, amikor is anyaországi turnét, felolvasáso
kat tartottak főképpen az alföldi településeken, de a főváros
ban is. A lapot jegyző Böszörményi Zoltán költő, főszerkesztő 
szerint elsősorban a peremre szorult és a fiatal szerzők orgá
numa kívánnak lenni. Am májusi lapszámukban ennél jóval 
nagyobb a merítés. A mai 20-30 éves szerzők mellett többek 
között beszámol az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a lap közös 
szervezésében Aradon járt Faludy György fogadtatásáról. 
Fehérváron és a határon túli irodalmi rendezvényeken is ven
dégeskedő Ferenczes István költővel 60. születésnapja alkal
mából olvasható interjú. A figyelemre méltó Simándi Ágnes 
és Gál Éva Emese költeményei mellett a „Magyar művészet- 
történet versben" (3.) sorozatában a Fehérváron született 
Dinyés László, festő, szobrász, grafikus, költő egy 12. századi 
óbudai templomkőről írt ihletett verset Nyulat marcangol két 
sas címmel. A megyei kötődésű Körösi Zoltán szépprózával 
jelentkezik a lapban, s az egy időben ugyancsak a királyok 
városában újságíróskodó Sarusi Mihálynak pedig legújabb 
kötetéről jelent meg ismertető. Még egy helyi érdekesség: az 
Irodalmi Jelen következő lapszámában a kálozi születésű 
Vizinczey István: Egy géniusz, akinek eljött az ideje címmel 
Heinrich von Kleistről szóló esszéjét .olvashatjuk.


