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Kulturális ajánló
Összeállította: Németh Gábor

 FILM

A francia kiadás
A szeretett kansasi születésű szerkesztő, Arthur 
Howitzer, Jr. halálának alkalmából A Francia Kiadás 
(egy széles körben terjesztett francia székhelyű ameri-
kai magazin) szerkesztősége összegyűlik, hogy nek-
rológot írjon. A Howitzerhez kötődő emlékekből négy 
történet elevenedik meg: útinapló a Bicikliző Riporter-
től a város kétes hírű kerületeiről; A betonremek egy 
pszichopata festőbűnözőről és az őt őrző nőről, egyben 
múzsájáról, továbbá rámenős műkereskedőkről; Az Egy 
kiáltvány módosításai egy diáklázadás csúcspontján, 
a barikádok árnyékában esett szerelem és halál króni-
kája; és A rendőrkapitány privát étkezője egy feszültség-
gel teli elbeszélés kábítószerről, gyermekrablásról és 
az étkezés művészetéről.

Az Oscar-díjra jelölt, elismert filmes, Wes Anderson 
elméjének legújabb szüleményében, A francia kiadás-
ban egy 20. századi, kitalált francia városban publikált 
amerikai magazin utolsó kiadásából elevenedik meg 
egy csokorra való történet. Feltűnik benne Benicio 
del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, 
Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna 
Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen 
Park, Bill Murray és Owen Wilson is.

Forgalmazó: Forum Hungary

 SZÍNHÁZ

Háy János: Nehéz
Ördögkatlan Produkció, Bárka Színház 
Stúdió, Szkéné
A Nehéz főhőse Háy János mindenkori főhőse: a vi-
dékről tizenévesen Budapestre kerülő fiatalember, aki 
szülei egyetértésével, sőt támogatásával megszakítja 
a végtelennek tűnő családi láncot, kiszakad az otthoni 
fészekből, „különb” lesz, mint ősei, megváltja a nem-
zetséget stb. Aztán az illúziók kicsorbulnak, ahogy kell. 
Régi otthonát elveszíti, újat a nagyvárosban nem lel, 
noha minden próbálkozása arról szól, hogy megteremt-
se „saját életét”. S ez a saját élet a törvény és véletlen 
által meghatározottan kétségbeejtően kiszámítható: 
kudarcos visszatérés, alkohol és magány, bukás és 
halál. Háy sajátos nyelve, humorát még őrző, egyre 
szikárabb és szigorúbb fogalmazása a komédia színeit 
felcsillantó sötét magyar tragédiát ígér.

Férfi: MUCSI ZOLTÁN
Anya: BAJCSAY MÁRIA
Tanár: KATONA LÁSZLÓ/GADOS BÉLA
Tanszékvezető: ILYÉS RÓBERT
Feleség: MOLDVAI KISS ANDREA
Karesz: MOLNÁR GUSZTÁV/KOVÁCS KRISZTIÁN

Díszlettervező: SÁRKÁNY SÁNDOR
Jelmeztervező: KÁRPÁTI ENIKŐ
Zeneszerző: DRESCH MIHÁLY
A rendező munkatársa: KISS MÓNIKA
Rendező: BÉRCZES LÁSZLÓ 

További információ: https://www.szkene.hu/hu/
eloadasok/repertoar.html?eloadas_id=8797
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 KÖNYV
Bronka Nowicka:  
Megetetni egy követ
Prae Kiadó, 2021. 
A negyvennégy rövid történet 
főszereplői mindennapi tárgyak: 
fésű, teáskanna, cipők, gombok, 
tükör, kövek, melyeket az éles szemű 
elbeszélő éppúgy szóra bír, mint a saját családját: anyát, 
aki folyton takarít, halat pucol vagy mosogat, apát, aki 
talán még maga sem nőtt fel teljesen, és a mosogatón át, 
az ebéd maradékával szökne el a házból, nagypapát, aki 
helyett a halála után az élőknek kell megkeverni a teát, 
és dédit, aki vénségére egy párnahuzatbabát dajkál. Mi-
közben bepillantást nyerünk a négy generáció életébe, 
történeteik hátterében kirajzolódik a lengyel falusi élet 
és a közelmúlt történelme is.

A Megetetni egy követ című debütáló kisprózakötetért 
2016-ban Bronka Nowickának ítélték oda a legnagyobb 
elismeréssel járó lengyel irodalmi díjat, a Nikét.

Fotó: Rosta József © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum, Adattár és Digitális Archívum

 KIÁLLÍTÁS

Emlék-művek
Az Időgép című gyűjteményi kiállításhoz 
kapcsolódó foglalkozás 
Az időgép egy olyan, egyelőre csak elméletben létező 
szerkezet, melynek segítségével a múltba vagy a jövőbe 
repíthetjük fizikai testünket. A Ludwig Múzeum új 
kiállítása nem az időutazás tudományos-fantasztikus 
lehetőségével foglalkozik, hanem az idő és a művé-
szet viszonyát vizsgálja különféle szempontokból, és 
magukat a műveket tekinti olyan időgépeknek, melyek 
lehetővé teszik számunkra a mentális utazást. A kiállí-
tás a világjárvány rövid szünetében, rendkívüli körül-
mények között jött létre, így nem hagyhatta figyelmen 
kívül az elmúlt időszak tanulságait sem. A múzeum 
mintegy 800 darabot számláló gyűjteményéből olyan 
műveket válogattak, amelyek a személyes, a művészi és 
a történelmi idő különböző aspektusait tárják a néző 
elé, a kurátor személyes nézőpontjából.

Az Időgép című foglalkozás az idő természetével foglal-
kozik. Ha pedig idő, múló idő, akkor pedig emlékezés. 
A foglalkozás a társadalmi emlékezet kérdéskörét járja 
körbe, és azt, hogy mi a köztéri emlékművek szerepe, és 
azoknak milyen művészei sajátosságai vannak? A ki-
állításban természetesen valódi emlékműveket nem 
találni – csak egyet – , de azt láthatjuk, milyen fontos 
társadalmi, sokakat érintő témákat vet fel a kortárs 
művészet, azt milyen művészi eszközökkel láttatja, 
és milyen módon reflektál a köztéri emlékművekre. 
Fontos, hogy a diákok kellő kritikai szemlélettel köze-
lítsenek a sokszor komoly indulatokat, feszültségeket 
generáló társadalmi emlékezet, emlékműállítás, illetve 
szobordöntés/elhelyezés kérdésében.

Időtartam: 90–120 perc

Kulturális tartalmak: emlékművek, köztéri szobrok, 
diktatúrák, propaganda, szoborállítás, szobordöntés, 1956

Kompetencia- és készségfejlesztés: A foglalkozás 
felvetései jól illeszkednek a vizuális kultúra és a törté-
nelemoktatás tananyagához, e tantárgyakon keresztül 
fejleszthető kompetenciákhoz: kommunikáció, kultu-
rális tudatosság, személyes és társas kompetenciák.

További információ: https://www.
ludwigmuseum.hu/emlek-muvek

 ZENEPEDAGÓGIA

Liszt-kukacok akadémiája
Zenés beavató foglalkozás gyerekeknek 
Foglalkozásvezetők: Mészáros Bea, Tápai Dóra
Közreműködik: Gaján Evelin (oboa)

A kiscsoportos zenés beavató foglalkozások a 6–10 éves 
korosztálynak szólnak. A foglalkozások alatt a gyere-
kek pecsételő füzetbe gyűjthetnek pecsétet, megfelelő 
számú pecsétért pedig cserébe ajándékot kapnak. 2021. 
december 18-án 10.00–12.00 között tartják a kiscsopor-
tos Liszt-kukac foglalkozásokat a Zeneakadémia Liszt 
Ferenc téri épületében, szombatonként 10.00 órától. 
A szülők a foglalkozásokon nem vehetnek részt, ők 
az aznap esti, nagytermi koncert főpróbájára ülhetnek 
be (amennyiben a fellépőknek ez ellen nincs kifogásuk).

További információ: https://zeneakademia.hu/
mindenprogram/2021-12-18-zenes-beavato-
foglalkozas-10047


