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Látogatás a budapesti Francia Intézetben
A budapesti kulturális élet nagy eseménye volt május végén ax új Francia Intézet megnyitása. Azóta Igen gazdag program várja ax érdeklődőket. A
legnagyobb izgalmat, érthetően, Peter Brook, .Jean-Claud Corriére és munkatársaik érkezése váltotta ki. Láthatjuk ax elmúlt három év legsikeresebb,

. Magyarországon eddig még nem vetített César-cfijas francia filmjeit, Idóllítások, koncertek, konferenciák követik egymást. Alábbi összeállításunkban ezekből
adunk ízelítőt. Egy hét múlva ismertetjiik részletesen a filmfesztivált, amely még zajlik, és amelynek csúcspontja a Mahábhárata bemutatása volt, később
pedig azt a kétnapos konferenciát, amelyet 19—20-án rendeznek meg neves francia és magyar szakemberek részvételével a kortárs képzőművészeti alkotásról
és finanszírozásának módozotairól, .

Roubat, Brassal. Carrier-Bresson,
Kertész Párizaról készült fotói is néhány
érdekes bútor fogadja a látogatót a buda
pesti Francia Intézet előcsamokában.
Bár sz elsó kiuflítás számszerűen ~
kevés darabot sorakoziat fel, a választás
jelzi a tárgyi kultúra, a berendezés nagy
megbecsülését. Nemcsak a designkedve
Ida számára Öröm, hanem a szervezés éj
lelsetóségeize is példaként szolgál. A ter
vező-kivitelező
kereskotló kap
csolat kialakításá
tsaksikezesen mű
ködő formáját
anutatja be.

Eza itkán
megsziiletó bar
moniktis kapcso
1st sz 1979-ben
létrejött VIA (Va
loris a lion
tie. ..J’iflttCs’atiOn
dana l’amesb(e
ment) csoportnak
köszöshetc5,A be
torművészet éj Út
ja~mak érvényesí
tése elnevezés
egyben a társulás
célját is jelenti.
Olyan rendszert
dstgoztak hi,
melytöbb lépcső- .

benissegíti a tervezók munkáját és meg-
ismertetését sz iparral. A művészek Ősz
tösdíjakat kapnak s prototípss kidolgo.
zásáza, S műveiket bemutathatják s kü
lönböző ipari fónsmokon. A termékek
népazerűsítését is vállalják, vásárokon.
kiállításokon vesznek részt. A VIA búto
rait sz Egyesült Allamoktól Japánon Út
Magyarországig ismerik — kit évvel ez
előtt sz ~par set M~lizeüflzban mu
tatkozott be a csoport.

Aline Fouquet asszony, a VIA elnö
ke elmondta, bogy gyökeresen megvál.
toátak Franciaországban a bútorvásárlúsi

Szebbnél szebb sibumok: Carts
rczggio, Kire, Goya, Gauguin, pompás
könyv a Tsilériákban Mairaux által cl
helyeztetett tizennyolc Maiilol-szobor
ról, a bécsi porcelánról; korunk legna
gyobb művészeinek (Giacometsi, Miro,
Chagall, Bram Van Velde) vallomásai a
Louvre anyagáról; egy másik remek se
gédkönyv, a Pikto-Lourre angol nyel
ven; sorozat híres francis galériákról
(Line Jerome, une gaierie), a gyönyörű
kiállítású Te.rtures, amelyben különbö
ző anyagokat mutatnak be. Az imp.
resszionisták élelművészete, a XIX. szá
zadi élni tudás művészete képekben ás
korabeli írásokban elbeszélve. Szép ki
állítású noteuz is könyvsorozat (agen
das-lirres). Folytathatnánk a sort napes
tig. A példák Adam Biro magyar szár
mazású francia könyvkiadó katalógssá
bot valók. Tiltott gyümölcs-e a műve’
azt-t? — olvashatjuk a címlapon. A nyíl
vánvaló választ a könyvek adják meg.
Nem tiltott gyümölcs, mégsem jut cl
mindenkihez. Vagy azért, mert igénye
nincs rá, Vagy azért, mert anyagi lehető
sége nincs rá, hogy éljen vele. Adam flu
ro, alias Bíró Ádám pedig évek óta azon
dolgozik, bogy magas szinten ismertes
se meg a művészetet.

Magyar származású könyvkiadó
Franciaországban elótte csak egy volt: a
legendás Emerich Somogy, aki hatvan
éven keresztül igazgatta vállalatát Pá
rizsban, francis felesége volt, és még
kilencvennégy éves korában is hibásan
beszélt franciául. Möszió Szomozsiként
is magyarmaradt.

— Rólam is megmondják néhány szó
után, pedig elég régen élek Párizsban.
Ugy látszik, Közip-Kelet-Esrópa na
gyon köt minket. A feleségem német, de
mindenki azt hiszi, hogy francia, semmi
akcestusa nincs. A lányom elhülve néz
rám, amikor elszavalom neki a hajdani
osztályom névsorát — meséli mosolyog
va Bíró Ádám itt, Budapesten, a Széché
nyi Könyvtárban tartott előadása után.
Akkor a bsdapesti Francia Intézet hívta
meg. Most az intézet könyvtárában is
merkedhetűnk sz általa kiadott köny
vekkel is a művészeti könyveket hems
tató kiállításon.

— 1956-ban mentem cl itthonról, na
gyon fiatalos. Beiratkoztam Párizsban

szokások. Az igényes francia vevő (u ez
a megjelölés nem csak egy szúk rétegre
vonatkozik), Újabban nem sz együttesek
iránt érdeklődik, hanem szívesebben vá
sárol egy-egy jeles tervező nevével fém
jelzett bútort. Ugy választ, ahogy egy
festményt vagy szobrot szoktunba as
egyedi jelleget keresi.

A VIA kétfajta bútortervvel foglal
kozik. Az egyiket sorozatgyártásra

azánják, a má
sik nagyobb te
ret enged a kéz
műves jegyek
érvényesítésé
nek, A műveket
nézve as in hi-
tűnik, hogy a
sorozstgyártáu
sees jelent
igéoytelensé
get, elzárkózást
a nehezebb
megmunkálás
tól.

A kiállított
bútorok a leg-
változatosabb
tervezői szem
léletet tükrözik,
különböző
anyagok ás
technikák hasz
nálatát mutat

ják. A klasszikus értelmű funkcionalista
tervezés háttérbe azorult, bár alapjai
több művös is felismerhetők. A legerő
sebb irányzatnak a rusztikus tervezés
látszik. Elisabetlt Garouste is Mattis
Bonetti kovácsoltvas Is bőr kombináci
óraI kialakított széke a leglátványosabb
példa erre. A tervezők élnek s francis
bútorstt’lssok szellemes átformálásának
lehetőségével is. A ssrozatgyúrtásrs ké
szült bútorok közül említésre méltó Pas
cal Mourgue Ezüst hold elnevezésű asz
tala és széke.

Gellér Katalin

sz Alliance-ba, tansltam valamennyit
franciául — kezdi beszélgetésünket—. de
utáltam Párizst.— Egyedül voltam, nem
volt egy vasam sem, mit érdekeltek en
gems műemlékek meg a művészeti élet.
Svájcba mentem. itt jártam iskolában.
Genfben törtéoetem-francia.múvészet.
történet szakos végeztem cl sz egyete
met. Kösyvkiadóban akartam dolgozni
mindenképpen.

— Miért?
— Mert sz irodalom érdekelt misdo

nekfötött, ha itthon maradok, biztosan
megpróbálok írni, de idegen nyelven ez
elképielhetetlen volt, Ezért találtam ki
magamnak a könyvkiadást. Valamiféle
Ersatzként. Fribourg-ban fölvettek egy
művészeti kiadóba. 1967-ben még fő
szerkesztőnek is kineveztek, 1970-ig Ott
dolgoztam. azután visszamentem Pá
rizsba. A Filipacchi-hoz kerültem, sz
övék legalább harminc lap, a könyvki
adó részleg igazgatója lettem. 1974-bess
ezt is abbahagytam, elmeatem szabadú.
szónak. Ekkor már sz járt a fejemben,
bogy könyvkiadót nyitok. Megpróbál
tam hitelt fölvenni, de sehol nem sdtak.

— Hogyan került a Flamrnarion Ki
adóha?

— Bernard Noé! költő barátom szólt,
bogy meghalt a művészeti mztály igaz
gatója. Jelentkeztem. Fölvettek. Hét évig
vezettem a művészeti könyvekosztáJyát,
Egyszer megkeresett sz olasz Mondado
riegyik vezetóje, is megkért, bogy nyis
ssk nekik egy múvészeti kiadót. Akkor
azt mondtam, hogy án csak akkor
hagyom ott a Flammaziost, ha megttyit.
halom a saját kiadómat. Egy hónap múl
va meghívtak Milánóba, is közölték,
hogy vágjak bele. adnak pénzt. Eltelt két
év, sz éj igazgató eljött hozzám — szlirre
alista találkozás volt — is közölte, nincs
idejük művészeti könyvekkel bíbelódni.
Akkor megvettem tólük ezt a részt — per
sze bankhitelre —‚ így lett saját kiadóm.
Eddig százltarminc könyvet adtam ki.
hatan dolgozunk együtt.

— Hogyan terjeszti a könyveit?
— A St-ui! Kiadó terjesztőhálózatán

keresztül. Az átlagos példányszánt
négyezer. A művészeti könyvkiadás vi
szonylag szűk körű, a nagy kiadók már
nem foglalkoznak vele, mert nem hoz
nagy nyereséget.

Zsúfolásig megtelt a budapesti Fran
cia Intézet elóadóterme kedd este. A
Francia Intézet. a Goethe Insritue. sz
Osztrák Kulturális Intézet, a Cseh ér
Szlovák Tájékoztató és Kulturális Köz
pont. sz Európa Intézet ás a magyar
Lcttre lnternarionale rendeiett korsferen
ciát, amelyen magyar ás külföldi neves
tudósok, Írók arra a kérdésre keresték a
választ, mát jelent Közép.E*sts5pa. Az ülé
sen Konrád György elnökölt.

Á vitaindító előadást Hanák Péter
történész tartotta. hiszi Oszkár dunai
konföderáció-elanéletét felidézve arról
beszélt, miért nem sikerült elfogadtatni
ezt as eszmét, miért nem aikerlilt integ
rálni a Duna menti államokat. Megálla
pította, bogy 1918-ban a nagyhatal
maknak nem volt érdekük, hogy létre
jójjön egy közép-esrópai középlsatalom
ebben a térségben. Az igszi alkalom
1989 után jött cl, hiszen mind Csehszlo
vákiában is Lengyelországban, mind
Magyarországon volt bázisa sz összefo
gásriak. is történetileg is indokoltnak
látszott. Nem jöhetett létra mégsem.
Ehhez alapos előkészítő tanulmányok
kellettek volna. Sem a gazdasági, sem a
társadalmi, sem a tudati feltételek nem
voltak meg hozzá. Nincs igazi polgári
középosztály, nem tanultsk meg. mi sá
igazi demokrácia, hosszÚ tanulási fo
lyamat áll még előttünk. Feléledt a
nemzetállamok kiépítésének igénye,
pedig ez a as eszme ma már nem idő
szerű. Amíg a közös történelmet bar
mincötféleképpen, amíg a közös kultú
rát részekre széttagolva tanítjuk. nem
lehet szó integrációról — mondotta Ha
nált Péter, majd Így folyta’tta —A napja.
inkbpn tapasztalható széttagolildás, a
Szovjetunió felbomlása egy nagy euró
pai történeti folyamat szükségszerű ál~
lomésa. A kérdés sz, hogy ez a folyamat
a nemzeti öscélúság jegyében zajlik-e ‚

vagy az egyes államok eljstnak oda,

— Meg lehet élni ma a művészeti
könyskiadásból Franciaországban?

— Meg lehet élni, de sz biztos, bogy
huszonöt éve sokkal könnyebb volt.
Rengeteg közös kiadás volt. nem ritkán
egyszerre tizenkét nyelven jelent meg
ugyanaz a könyv. Manapság ez alig
fordsl elő. a konkurencia pedig egyre
nagyobb. A nyolcvanas években
mindenki azt hitte, hogy ezen a területen
rengeteg pénzt lehet keresni, mindenki
múviszeti könyvet akart kiadni. Most a
bankokból élünk, cl vagyunk adósodva.

— A könyv árából mennyi a terjesz
tile’? .

— Negyven-ötven százalék. Igaz.
hogy ebből harmincöt százalékot kap
nak a boltok. Az ár másik ötven százalé
kában minden költség benne van: a re
zsi, a honorárium, a nyomda. Fraasciaor
szágban a könyvet is terheli forgalmi
adó: 5,5 százalék. Most azért harcolunk,
hogy ezt elengedjik.

—Ez az arány Magyarországon saj
nos egyelőre még sokkal rosszabb. lit
álmodni sem merünk arról. hogy az ár
feléből fedezzük az elődllítási költsége
ket. Persze Franciaországban a Jack
Lang-tör-vény erősen védi a kónya-e’.

- Igen, védi. A könyv régebben
szabadáras volt, a nagy boltok, a FNAC
hálózat „olcsón” árulta, de valójában
csak szirt tudott engedményt adni, mert
eleve magasabb árat szabott, ás ebből
engedett. Tehát sz olvasó fizetett ró! A
Lang-törvény bevezetése óta a könyv ára
kötött, maximum Őt százalék árenged
ményt lehet adni. Egyedül a
könyvkisbok — például a France-(oisir,
amelynek több mint négymillió tagja van
- adhatnak nagyobb engedményt kilenc
hónappal a megjelesén után. Minden
könyves attól retteg, bogy ha as Új
európai törvények miatt es megváltozik
(as egyesült Európában sem lehet majd
lekötni sz árakat), akkor sz egész
botthálózat felborul. Ma hsszonöiezer
könyvázusító hely van Franciaországban.
Ha eltörlik a Laug.törvéuyt, ennek vége.
Itt sem ért véget a könyvért folytatott
harc.

hogy ne nemzetben; hanem régiókbat~
gondolkodjanak. .

A híres prágai lap, a LLr~ hajdani
szerkesztője, a kitűnő író, ftlmszakember.
a Lettre Internationale-hálózat Párizsban
élő megalapítója arról beszélt. bogy a kul
túrákat nem lehet integrálni, azok egJonás
mellett élnek, is sajnos nem tudunk

egymásról eleget. Rettentően provinciális
Közép-Európát örököltünk — mondta —‚

azitt élő emberek Nyugat felé töreksze
nek ahelyett, bogy egymás kultúráját
igekezisének Jobban megismerni. A zúg-
nini Rada Ivekovic megrázó hozzászólá
tóban azt hangsúlyozta, hogy sz a kultu
rális is etnikai sokféleség, amely a gaz
dagság forrása is éltctóje lehetett volna a

Az intézet galériája üres. Csak né
hány tárló áll as egyik oldalon, bennük
rendkívül finom vonalú rajzok: mozds
latkczdrmények, sziklák, ember nem lak
ta bok’béli táj. A másik oldalon, a fal
mentén a földön keskeny gyékénycsík.
Itt foglalnak helyet a nézők — minden al
halommal maximum huszonöten. Tőlük
balra, törökülésben fiatal férfi ül. Ölében
rajzlap is ceruza. A relsxával árnyalt ha
talmas ablakokon csikokban szóródik be
a fény. Behallatszik as utcazaj. Ez adja a
zenei aláfestést. A terem közepén törd
keny. ligim táncos áll teljes mozdulat
lanságba merevedve. Először csaka keze
mozdul, aztán a karja, lassan, fokozato
san gyorsul föl a mozgása, bomlik hi a
teste. Bertrand Lombard a táncos, Patrick
Bossatti a rajzoló, a produkció alatt
mindvégig rajzolju, amit lát, a marta-tán
cots a táncost.

A Mann Dame de Nada két fiatal
rendhagyó prodakciója. Egyiktik rajzol, a
másik táncol. Nada spanyolul azt Jelenti
semmi. A mona szó as óceániai népek
nyelvében használatos, a néprajzosok Jól
ismerik. A dolgok ás lények végleges
alakot soha nem öltő, egyetemes, belső
mozgató erejét, lelkét jelenti. A mona-
tánc Patrick rajzaiból (nem koreográiiá.
jából!) kelt életre, de Bernard ötlete volt,
hogy eltáncolja. Patrick már hosszú évek
óta rajzolt gyakorl&ermekben, amikor

A Párizsban élő Antonln Liehm volt
as egyik főszereplője a keddi Közép-Eu
rópa-konferenciának. Ugyanaznap dél
után a Cseh ér Szlovák Tájékoztató és
Kulturális Központban Milan Kundera
munkásságáról tartottak tanácskozást, ott
is megjelent, hiszen régi barátság fűzi
napjaink egyik legjelentősebb írójáltoz.

Amikor évekkel ezelőtt Párizsban Jár-
tant, ás arról faggattam a nagy Írancia
könyvkiadókat, hogy kit tartanak igazán
Jelentős ~ancia írónak akkortájt, nin
denűn ugyanazt a cseppet sem ironikus vá
laszt kaptam: Milan Kunderát. - Hát per-
am, ha Franciaországban valakinek sikere
van, akkor francia, Na nincs sikere, akkor
idegen- mondja Liehm nevetve a Francia

Európa körüli vita addig idószerű, amíg
ez a zúrzavar ii. Gondolkodom, tehát
nem tudom ki ‚‘agyok — idézte egyik író-
barátját p Pozsonyból érkezett Grendel
Lajos -‚ ezzel a Descartes-parafrázissat
érzékeltetvc azokat a problénsákat, ame
lyekkel a választások után országa gon
dolkodó embereinek szembe kelt nézni
ük. Kiss Gy. Csaba azon töprengett, hol

egyszer, otthon, csak a maga gyönyörű
ségére elkezdett rajzolgatni. Intuitív mó
don manának nevezte cia mozdulatokat,
amelyeket papírra vetett. Bertrand-oak

szánta őket. de eszébe sem jutott, hogy
ebből valamikor tánc lesz. Egy évig tartó
bensóséges alkotómunka következett,
amely mindkettőjük számára meglepeti
sekkel Szolgált, s amelyben a véletlennek
in nagy szerep jutott, Elbatámztálc, hogy
olyan helyre utasnak, ahol a madár sem
Jár. Ugy gondolták, hogy a mona Tibet
ben Icözelíthető meg a legjobban. A tér
képen találtak egy Mona nevó folyót! De

Intézetben, ahol a konferencia szünetében
beszélgettünk. - Kvmderának valószűsőleg
többet sikerült elmondania a huszadik szá
zad második felének alapigazságairól, mint
másoknak. Mindig is an vallotta, hogy a
azázad nagy klasszikus íróinak, elsósosban
Musilttak is Brocimak a n~qn’joj~i~ ha
lad. De Musilnak ezerkétszáz oldalra volt
szüksége ahhoz, bogy elninedja, amit cl
akar mondani, Ktmderának liárotoszázis.
Ez Óriási teljesítmény, Ajó irodalom e~
lömörzbb. Kundera megtalálta azt a költői
regényfonnát, amelynek segítségével vi
szonylag kis helyen rengeteg mindent el
mond as emberről. Persze a caudálói között
is sokan vannak. akik törtineteinek csak
„ftivolságára” figyelnek, nem mélyednek

van a közép? Egy ukrán számára Lens
bergbeas, a magyarok számára valószínű
leg Budapesten is így tovább. Nemzetek
ből áll-e Közép-Európa, ás mit Jelent a
nemzet fogalma? Úgy vélte, amíg nemzet
is állam nem Jut egyenaúlyba. addig van
szükség a Közép-Európa fogalomra. A
nemzetet nem gyúlölni vagy szerelni
kell, hanem ismerni - hangúlyozta. Van
nak olyan lépések, amelyeket meg lehet
ás meg kell lenni: as oktatásban, a, lŐ
megkonununikációban.Jó lankönyvekre,
ponton tájékoztatásra van szükség mmdc
nekelőtt;Jeszenrziy Giza Írásban küldte
cl hozzászólását, amelyben áttekintette a
közép-európaiság fogalmát.

A Budapesti Közgazdaság-tudomá
nyi Egyetem egyik hallgatója a vitában
azt kérdezte, nem marad-e csupán társal
gási téma a közép-európai integráció?
Antonin Liebm arra figyelmeztetett,
bogy a mai helyzetben, amit örököltünk,
túltágosansok mindent kellene egyszerre
csinálnsnk, ez pedig komoly veszélyek
kel járhat. Nagyon nehéz megállapítani a
prioritásokal. Ki kell épíŐtnünk a demok
ráciát. de ahhoz elengedhetetlen a piac
gazdaság, amelynek viszont sz igazi piac
sz előfeltétele. Ki tudja megmondani,
bogy melyik as elsődleges? Nyugat-Ez
rópában.a fejlett demokratikus társadal
makban sem megy könnyen sz integráló
dás. nem lehetünk ttlxelmetlenek Közép
Európában sem. mert veszélybe kerül a
demokrácia. Abban szerencsére
bízhatunk - mondta Liehm -,hogy a de
mokráciában nincs „végső megoldás”,
minden állomás átmeneti. ‚

Közép-Európa nem realitás is nem
utópia, hanem algernat(ra — zárta lea vi
tát Hanák Péter—, a Véget Lajost idézte:
sz etnikai hidegháború alternatívája. A
résztvevők vitakedvét határozott elnöki
szóval keltett csillapítani. Az ajtó előtt
mér ott sorakozott az esti fiimvetítésre
összesereglett közösség.

1989 nyarán lezárták a kínai határt. ezért
Indiába utaztak, a ott, közel ötezer méter
magasságban, a Manassravor nevú tó
partján keltették életre Patrick rajzait.
Két hónapig éltek egy parányi faluban,
mindennap hajnalban útra keltek, a sap
kelte stán tértek vissza. Lecke volt ez,
önmaguknak örömest kiszabott feladat,
visszatérés as ósforráshoz, szellemi útke
resés. Igy született meg as a produkció,
amit eleinte csak a barátaiknak mutattak
meg, s később a közönségnek, mindig
szűk körnek, men meg akarták őrizni in
tim jellegét,

As avigtsoni fesztiválon jelentkeztek
elóször nyüvánosság előtt, azóta sok h~
lyenjártalt. Mindenütt kiállították sz addig
elkészült rajzokat is, is mindegyik előadá
son újak is születnek. Bertrand Lombard
ma márjó nevű táncos Franciaországban.
Dolgozott Daniel Lan’ieu-vel, Stéphajsie

. Aubinnel, irt Budapesten Mictsel Ké!émé
nis társulatában lépett fel aPetőji Csarnok
ban a J~ancia intézetbeli előadás után sz
idei Modern Tánc Európai Feszeiválján.
Patrick úgy érzi, ma már egészen másként
rajzol, mint korábban. Bertrand másként
táncol, mint arnsikor koreográfussal dolgo
zik. A kísérletezó modern tánc érdekli, egy
meghatározott „család” áll közel hozzá.
Ezt a családot mos Mann Danse cár Nada
is Michel Kélémérús Plaizir’foffrirtárstj
lass jelenti számára.

cl benne, pedig Kundera szánsáia ezcsupán
csapda, amelynek segítségével rnegpnlbJl
Ja megfogni is a nagyon is latrnoly rétegek
felé csalni sz olvasót.

A kérdésre, nem gondol-e arra, bogy
visszatér Prágába, így válaszol: Azt hi
szem, nagyon igaz, unit egyik barátom
mondott. Őt iv elteltével viszonylag
könnyen megy vissza as ember, tíz ével-
teltével már nagyon nehezen, ha már
húsz évnél többet töltött más országban,
nincs hova visazameuni. Sheorecky
mondta egyszer, ski pedig nagyon erősen
kötődik Csebországlsoz, bogy as már
újabb emigráció volna.

Ősszeállítottar Ferch Magda ]

Kortárs bútorok
A VIA-csoport kiállítása A tudatunknak kell megváltoznia

Tudományos ülésszak Közép-Európa fogalmáról
volt Jugoszláviában, a háború kiváltója
lett, követkesménye pedig sokak száotála
as azonosságtsidat elvesztése.

Még mindig a nagy gyanakvás kor
szakában élünk - kezdte bozássólását sz
ÚJvidéki VégelLászló—.még mindig bury.
coljuk magunkkal an a nagy zűrzavart,’
amely erre a térségteJellemző. A Közép-

Vajda Lajos rajza

A fiú, aki unta Párizst
Adam Biro művészeti könyvei

Tánc a világ tetején
A Mana Danse de Nada

Antonin Liehm Kunderáról


