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Két nép barátsága
Beloiannisz (hl) – A II. Gö-
rög-Magyar Barátság Nap
alkalmából különleges
hétvége elé néznek Be-
loiannisz lakói és vendé-
geik.

A 64 éves településen ed-
dig még soha nem látott kul-
turális kavalkáddal ünneplik a
görög és magyar nép közötti
jó barátságot. A hétvégi
programkínálatról mindent el-
mond, hogy most először lesz
igazi nagyszínpad a főtéren.
A délutáni néptáncos műso-
rokban összesen 300 táncos
mutatja be produkcióját. Éj-
félkor pedig sztárvendégként
Zsédenyi Adrienn, Zséda lép a
közönség elé.

A beloianniszi Pyrgos
Közhasznú Egyesület és Be-
loiannisz község Önkormány-
zatának szervezésében szep-

tember 20-án, szombaton 16
órától kezdődik az ünnepség.
Takács Katalin a Pyrgos
Egyesület elnöke mond meg-
nyitó beszédet majd Papale-
xisz Kosztasz Beloiannisz pol-
gármestere köszönti a vendé-
geket. A hivatalos mozzanato-
kat Kalota József (protop-
resbyter) görög artoklaszia-
ötkenyér áldása zárja. Az ün-
nepi pillanatokat követően in-
dul a magyar és görög nép-
táncosok 300 fős bemutatója,
táncházi kavalkádja.

Természetesen a látniva-
lókkal párhuzamosan egyéb
szórakoztató sokasága várja
az érdeklődőket: játszóházak,
gólyaláb, medvetalp, arcfes-
tés és még számos játékos
foglalatosság mellett megis-
merhetjük a magyar és görög
nép gasztronómiai különle-
gességeit is.

Híres
mesterek
munkáiból

DH-információ (mti,
szsz) – Róth Miksa
üvegműves, Thék
Endre bútorgyáros,
valamint Jungfer
Gyula díszműkovács
munkásságára em-
lékező kiállítás nyílik
ma a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hiva-
talában.

A magyar műipar ál-
lócsillagai című kiállítás
fotókon, korabeli tár-
gyakon és dokumentu-
mokon keresztül mutat-
ja be a századforduló
híres műiparosainak
munkásságát. A három
mester együtt dolgozott
például az Országház
épületén, de több jelen-
tős fővárosi és vidéki
köz- és magánépület is a
nevükhöz fűződik.

A Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának tá-
jékoztatása szerint Róth
Miksa ezüstérmet ka-
pott az 1900-as párizsi
világkiállításon, vala-
mint a mozaikkészítés
megújításáért elnyerte
az olasz király aranyér-
mét. A Thék Endre ne-
vét viselő bútorgyár fej-
lődését a kiegyezés után
készült fontosabb ma-
gyar közigazgatási, álla-
mi épületek építésének
köszönhette.

Hirdetés

Kiemelkedett kortársai közül
ELŐZETES Kim Corbisiernek állít emléket a múzeum és a Pepper Art Projects kiállítása
Szabó Szabolcs

szabo.szabolcs@dh.plt.hu

Dunaújváros – Szeptem-
ber 25-én, csütörtökön
Fészek címmel mutatko-
zik be a fiatalon elhunyt
tehetséges alkotónak,
Kim Corbisiernek emléket
állító kiállítás az Intercisa
Múzeumban.

Hanka Nóra, a Kim Corbi-
sier emlékkiállítás kurátora, a
Pepper Art Projects projekt-
vezetője egy interjúban be-
szélt a jövő héten csütörtökön
nyíló kiállításról. Az alábbi-
akban ebből olvashatnak rész-
leteket.

– A Pepper Art Projects
immár negyedik éve foglalko-
zik fiatal művészek munkái-
nak bemutatásával és karrier-
jük támogatásával. Fontosnak
tartjuk, hogy a tehetséges al-
kotók minél szélesebb körben
ismertté váljanak. A bemuta-
táson túl lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk támoga-
tást nyújtani az alkotáshoz,
egy-egy terv megvalósításá-
hoz és a megfelelő közönség-
hez való eljuttatásához is.
Kim Corbisier kiállítása több
szempontból eltér a korábbi
munkáinktól, hiszen itt egé-
szen más célokról beszélhe-
tünk. Több mint fél évvel eze-
lőtt a nagyvenyimi önkor-
mányzat megkeresett minket,
hogy a náluk ajándékozás ré-
vén lévő Kim Corbisier képe-
ket segítsük bemutatni a test-
vérvárosban, Altomünsterben.
A kiállítás és a hozzá tartozó
kiadvány szépen sikerült,

azonban mi elhatároztuk,
hogy folytatjuk a munkát,
mert ez egy olyan életmű,
amivel érdemes foglalkozni –
fogalmazott a kurátor,
aki Kim Corbisier
munkásságáról is be-
szélt:

– Kim Corbiser ki-
emelkedett kortársai
közül, már egyetemi
évei alatt feltűnt tehet-
ségével és máshoz
nem hasonlítható
egyéniségével. A diploma
után folyamatosan kapott
meghívást csoportos és egyé-
ni kiállításokra, megkapta az
európai szinten is komoly el-

ismerésnek számító Strabag-
díjat, saját galériás gyűjtői
lettek. Karrierje egyenesen
ívelt felfelé, és nem csak fes-

tőként tartották számon, ha-
nem többek között különböző
filmekhez, fotókhoz is felkér-
ték. Munkáit, különösen fest-
ményeit nézve gyakran eme-

lik ki a szándékos befejezet-
lenséget, amely szomorúan rí-
mel az egész életműre. A kol-
légák, barátok máig szívük-

ben őrzik Kim Corbisi-
er emlékét és természe-
tesen hiányát, sok mű,
dokumentum és törté-
net van, amely tovább
árnyalja az életművet,
és amelyeket két évvel
a tragikus esemény
után talán könnyebb
felkutatni. Kim Corbi-

sier munkái azok közé tartoz-
nak, amelyek nem csak itt-
hon, de külföldön is érvényes
formavilággal és üzenettel
rendelkeznek.

A kiállítás sok segítőkész
kolléga, gyűjtő és barát köz-
reműködésével jött létre. Mű-
vekkel, dokumentumokkal,
bővítették folyamatosan a tár-
lat anyagát, így több olyan al-
kotás is látható lesz, amelyet
eddig kevésbé ismerhetett a
közönség.

Az egyik legizgalmasabb
részt azok az interjúk képe-
zik, melyeket a kollégákkal és
barátokkal készítettünk –
mondta el Hanka Nóra.

A kiállítást jövő héten csü-
törtökön 19 órakor Fehér Dá-
vid művészettörténész ajánlja
majd az érdeklődők figyelmé-
be az Intercisa Múzeumban.

Bal oldali képünkön Kim Cor-
bisier egyik munkája, míg fent
Szirtes András Kimről készült
képe látható

Fotó: Szirtes András

„Ez egy olyan életmű,
amivel érdemes

foglalkozni”

Ötödik vonósnégyes fesztivál
Neves együttesek sora várja a közönséget a Károlyi Kastély koncerttermében

Fehérvárcsurgó (szz) – A
Károlyi Kastély koncert-
termében szeptember
19-20-21-én rendezik a
Quartettissimo 5. Európai
Vonósnégyes Fesztivált.

Európai Kulturális Örök-
ség Napjai keretében zajlik.
(Ehhez kapcsolódva a Károlyi
Kastély vezetéssel látogatható
szombaton és vasárnap 10.30,
11.30, 13, 14, 15, 16, 17 óra-
kor.) A vonósnégyes találko-
zón három esti koncertet ren-
deznek, neves hazai és külföl-
di együttesek közreműködé-
sével. Szeptember 19-én, pén-

teken, 20 órakor a Quatuor
van Kuijk (Franciaország)
lép fel. Az együttes tagjai je-
lenleg a madridi Escuela Su-
perior de Musica Reina Sofia
növendékei, akik a Madridi
Nemzetközi Kamarazenei In-
tézet (IIMCM) támogatásá-
ban részesülnek. A kvartett
Haydn-, Webern-, Nishimu-

ra- és Debussy-darabokat ját-
szik. Szeptember 20-án,
szombaton, 20 órakor a fi-
gyelemre méltó, fiatal, 2010-
ben alakult Kelemen Quartet
játszik, amely szuggesztív
fellépéséért és rendkívül „in-
teraktív játékáért” elismerés-
ben részesült. Purcell és Be-
ethoven egy-egy művét, va-

lamint – a világhírű Perényi
Miklóssalkiegészülve– Schu-
bert híres C-dúr vonósötösét
adják elő.

Vasárnap, 17 órakor a
Kruppa Quartet, a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia növendé-
keiből álló együttes ad kon-
certet, Haydn és Bartók mű-
veiből. A quartet második al-

kalommal vendége a fehér-
várcsurgói zenei fesztivál-
nak. A szombati diákkoncer-
teken közreműködnek a bu-
dapesti Fasang Árpád Zene-
iskola és a Hubay Jenő Zene-
iskola és a Hermann László
Zeneművészeti Szakközépis-
kola egykori és jelenlegi nö-
vendékei.

Szeptember 19-én, pénteken a Franciaországból érkező a Quatuor van Kuijk lép fel
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Három esti
koncertet
rendeznek


